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- Începe campania electoralã,
Popescule: încep promisiunile,
încep gogoºile.
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„Dãruim studenþilor nu ce ºtim, ci le oferim ceea ce
credem pentru noi înºine cã e necesar pentru viaþã. În
artã aceasta-i necesar. Esenþial. O asemenea convingere
m-a reconciliat cu practica universitarã”, a afirmat, ieri,
la Craiova, reputatul profesor, critic ºi istoric de teatru
George Banu, vorbind despre vechea sa „reticenþã faþã
de exerciþiul pedagogic”. „Eu mi-am hrãnit învãþãmân-
tul din teatrul pe care l-am vãzut ºi din discuþiile cu artiº-
tii pe care i-am cunoscut”, a mai spus domnia sa.

Reflecþiile autobiografice despre relaþia între tea-
tru  ºi universitate au fost fãcute în contextul primirii,
din partea Universitãþii din Craiova, a titlului de Doc-
tor Honoris Causa pentru extraordinara carierã peda-
gogicã a domniei sale ºi pentru permanenta cercetare
a fenomenului teatral românesc ºi internaþional. Eve-
nimentul a avut loc ieri, în cadrul celei de-a X-a ediþii
a Festivalului Internaþional „Shakespeare”, care se
desfãºoarã în perioada 14-23 aprilie, sub semnul îm-

plinirii a 400 de ani de la trecerea în nefiinþã a marelui
dramaturg.

Pe lângã artiºti din þãri de pe patru continente, ce
propun diferite viziuni ale operei shakespeariene, fes-
tivalul a adus la Craiova shakespeareologi ºi teatro-
logi de reputaþie mondialã. Între aceºtia, ºi George
Banu – personalitate care a dat prestigiu criticului de
teatru în lumea artelor, având merite excepþionale în
cercetarea ºi pedagogia teatralã.
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Cazul descumpãnitor al familiei
Bodnariu, cãreia autoritãþile norve-
giene i-au luat copiii, cu vârste
cuprinse între 2 ºi 10 ani, dar ºi
un bebeluº de numai 3 luni – ajuns
în atenþia presei internaþionale – a
proiectat “o lume pe dos”, greu de
înþeles de noi, dar neînþeleasã ºi
de Adunarea Parlamentarã a Con-
siliului Europei, unde a fost discu-
tat. Implicând o familie cehã din
Norvegia, un caz similar a dus la
o disputã diplomaticã majorã între
Oslo ºi Praga, preºedintele ceh
Miloº Zeman, comparând servicii-
le sociale norvegiene cã acþionea-
zã asemenea... naziºtilor, acuzaþie
pe care Ministerul Copiilor de la
Oslo a descris-o, potrivit BBC
News, drept absurdã.
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Angajaþii APIA Dolj au efec-
tuat actele necesare plãþii a mai
mult de 30.000 de fermieri. Banii
vor intra în conturile agricultori-
lor, în zilele urmãtoare, prin vira-
mentele fãcute de bãncile comer-
ciale. Conducerea APIA Dolj
precizeazã cã, deocamdatã, sunt
onorate cererile cãtre micii agri-
cultori. Totalul sumelor va trebui
sã acopere un numãr de 42.000
de cereri de platã, ce se referã
tot la anul 2015.

Miei de Paºte,Miei de Paºte,Miei de Paºte,Miei de Paºte,Miei de Paºte,
în fosta piaþãîn fosta piaþãîn fosta piaþãîn fosta piaþãîn fosta piaþã
din Bresteidin Bresteidin Bresteidin Bresteidin Brestei
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Membrii Guvernului vor discuta
online, joia, cu românii
Guvernul lanseazã o serie de sesiuni

online sub numele ‘’De vorbã cu minis-
trul tãu’’, astfel cã în fiecare searã de joi,
timp de o orã, miniºtri, secretari de stat
sau consilieri ai Executivului vor rãs-
punde întrebãrilor cetãþenilor pe teme
de interes pentru aceºtia. La prima dis-
cuþie online, de asearã, a participat mi-
nisterul pentru Consultare Publicã ºi
Dialog Civic, Violeta Alexandru, care a
rãspuns întrebãrilor despre prioritãþile
Ministerului pentru Consultare Publicã
ºi Dialog Civic (MCPDC), transparen-
þa decizionalã, guvernare deschisã ºi
participativã. Discuþia a avut loc pe pa-
gina de internet a Ministerului pentru
Consultare Publicã ºi Dialog Civic.

România ºi Ucraina au semnat
un acord privind colaborarea în
domeniul transporturilor militare
Premierul Dacian Cioloº s-a întâlnit,

ieri, la Palatul Victoria, cu preºedintele
Ucrainei, Petro Poroºenko, în marja reu-
niunii fiind semnate acordul bilateral
privind cooperarea în domeniul trans-
porturilor militare, precum ºi Acordul
vizând patrularea în comun la frontiera
româno-ucraineanã. Noul guvern de la
Kiev reprezintã o nouã ºansã pentru ac-
celerarea reformelor interne ºi stabili-
zarea Ucrainei, a spus premierul Dacian
Cioloº, în timpul dejunului de lucru pe
care l-a avut, joi, cu preºedintele Ucrai-
nei, Petro Poroºenko, aflat în vizitã ofi-
cialã în România. “În cadrul discuþiilor
au fost trecute în revistã stadiul actual
al relaþiilor bilaterale, situaþia politicã
ºi de securitate a Ucrainei, precum ºi re-
laþia acesteia cu Uniunea Europeanã.
Premierul român a arãtat cã formarea
noului guvern de la Kiev reprezintã o
nouã ºansã pentru accelerarea reforme-
lor interne ºi stabilizarea statului vecin.
Totodatã, premierul Dacian Cioloº l-a
asigurat pe preºedintele Poroºenko de
sprijinul României, bilateral ºi la nivel
european, în planul reformelor ºi al im-
plementãrii angajamentelor europene”,
informeazã Guvernul, printr-un comuni-
cat. Potrivit sursei citate, preºedintele
Poroºenko a prezentat situaþia din
Ucraina ºi a dat asigurãri privind anga-
jamentul noului guvern de la Kiev de a
lua mãsurile necesare pentru stabiliza-
rea situaþiei politice ºi pentru continua-
rea reformelor.

Ministrul Educaþiei, Adrian Curaj, a declarat,
ieri, la Slatina, cã anul viitor vor avea loc mai
multe schimbãri în ceea ce priveºte modul de
organizare a bacalaureatului. Curaj a afirmat cã
sistemul de învãþãmânt românesc nu este pre-
gãtit pentru un bacalaureat diferenþiat, însã îºi
doreºte ca de anul viitor acest examen sã fie
bazat pe teste cunoscute dinainte, transmite

Ministrul Justiþiei a declarat ieri, la sediul CSM,
cã nu va vorbi despre punctele slabe ale celor-
lalþi candidaþi la funcþia de procuror general,
dar integritatea a fost principalul criteriu când a
decis sã îl desemneze pe Augustin Lazãr. Între-
batã ce a determinat-o sã îl propunã pe Augus-
tin Lazãr la conducerea Ministerului Public ºi
nu pe Oana Hainealã sau Codruþ Olaru, minis-
trul Raluca Prunã a declarat: “Nu aº vrea acum
sã spun care au fost punctele slabe pentru care

În contextul discuþiilor pe care
ministrul Justiþiei le-a avut cu
membrii de sindicat ai Serviciului
de Probaþiune Bucureºti ºi al pi-
chetelor angajaþilor instituþiei, Ra-
luca Prunã a cerut Direcþiei Naþi-
onale pentru Probaþiune sã scoatã
la concurs 28 de posturi de con-
silier vacante în prezent.

“Ministrul justiþiei a solicitat Di-
recþiei Naþionale pentru Probaþiu-
ne sã scoatã imediat la concurs 28
de posturi de consilier de probaþi-
une vacante în prezent. Ministrul
Justiþiei este la curent cu volumul
foarte mare de dosare repartizate
fiecãrui consilier de probaþiune ºi
obligaþiile acestora cãtre instanþã,
ºi subliniazã cã va cere suplimen-
tarea numãrului de posturi cu oca-

Judecãtorii Curþii Constituþi-
onale vor discuta sesizarea jur-
nalistului Liviu Avram privind
organizarea alegerilor locale
într-un singur tur în ºedinþa de
miercuri, 4 mai, cu douã zile
înainte de startul campaniei
electorale. ªedinþa va avea loc
la ora 10.00, au precizat pen-
tru MEDIAFAX surse din CCR.
Campania electoralã va începe
pe 6 mai, cu 30 de zile înaintea
alegerilor.

Jurnalistul Liviu Avram a de-
clarat, sâmbãtã, pentru MEDIA-
FAX, cã Tribunalul Bucureºti a
decis transmiterea cãtre CCR a
sesizãrii sale privind excepþia ar-
ticolelor din lege privind numã-
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corespondentul MEDIAFAX. “Nu
am cum sã fac modificãri la eva-
luarea naþionalã sau la bacalaureat,
legea nu mã lasã, chiar dacã aº
vrea, dar anul viitor vor fi fãcute
niºte schimbãri astfel încât, pe de
o parte, sã-i orientãm pe tinerii
noºtri spre ºcoala potrivitã, iar pe

de altã parte aº vrea din ce în
ce mai mult ca bacalaureatul sã
fie bazat pe niºte teste deja di-
nainte cunoscute, în cantitate
mare, iar elevii sã fie pregãtiþi.
Nu doar sã scoatem niºte sub-
iecte. Cred cã ar trebuie sã
mergem spre itemi de evaluare
cunoscuþi dinainte”, a spus
ministrul.

Totodatã, în opinia ministrului elevii tre-
buie sã aibã posibilitatea sã treacã uºor de la
ºcoala profesionalã la liceu ºi invers. “Eu
cred cã este important sã ne uitãm pe par-
tea de ºcoalã profesionalã, astfel încât tine-
rii noºtri sã ajungã la nivelul de calificare
cinci fãrã sã meargã pe linia liceului ºi sã

ajungã în zona profesionalã. Atunci lucrurile vor
fi foarte frumoase. Mai ales, trebuie sã le arã-
tãm cum anume pot sã se miºte între liceu ºi
profesionalã, între profesionalã ºi liceu, pentru
cã opþiunile se schimbã odatã cu ajungerea la
maturitate”, a adãugat Curaj. Ministrul Educa-
þiei a vizitat, ieri, Târgul de oferte educaþionale
desfãºurat la Slatina.

Curtea Constituþionalã va discuta sesizarea
privind alegerile locale pe 4 mai

rul necesar de semnãturi pentru
un candidat independent ºi or-
ganizarea alegerilor locale într-
un singur tur. Decizia Tribuna-
lului Bucureºti vine în cadrul unui
proces deschis de jurnalist, care
ºi-a depus candidatura la Primã-
ria Capitalei, ca independent, toc-
mai pentru a putea ridica excep-
þia de neconstituþionalitate asu-
pra legii.

Curtea de Apel Bucureºti a
respins, vineri, plângerea for-
mulatã de PNL pe tema organi-
zãrii alegerilor locale în douã
tururi de scrutin, hotãrârea ne-
fiind definitivã. Plângerea PNL
viza însã HG privind data ale-
gerilor locale.

Ministrul Justiþiei a cerut Direcþiei Naþionale pentru
Probaþiune sã scoatã la concurs 28 de posturi

zia primei rectificãrii bugetare din
acest an”, a anunþat Ministerul Jus-
tiþiei într-un comunicat de presã.

De asemenea, ministerul susþine
cã serviciile de probaþiune din în-
treaga þarã încã nu beneficiazã de
asigurarea pazei de cãtre Jandarme-
ria Românã, astfel cã instituþia “a
intensificat comunicarea cu Minis-
terul Afacerilor Interne privind ur-
gentarea demersurilor necesare pen-
tru asigurarea pazei serviciilor de
probaþiune cu efective de jandarmi”.

De asemenea, Raluca Prunã
anunþã cã în ceea ce priveºte sala-
riile ºi suplimentarea resurselor
umane, ministerul a iniþiat un dia-
log cu Ministerul Finanþelor Publi-
ce pentru identificarea resurselor
bugetare necesare.

Integritatea, principalul criteriu pentru desemnarea
lui Lazãr la funcþia de procuror general

ceilalþi doi nu au fost propuºi. Cu preºedintele
þãrii m-am consultat de mai multe ori, referitor
la principiile pe care le aplic în acest proces ºi
la criterii, la ce anume este important pentru mine
ºi, cred cã pentru întreaga societate, ar trebui sã
fie important criteriul de integritate”.

Augustin Lazãr a fost propus de ministrul
Justiþiei pentru funcþia de Procuror General al
României, acesta susþinând, ieri, un interviu
în faþa Secþiei pentru procurori a CSM, insti-

tuþie care urmeazã sã dea un aviz consultativ.
Cât priveºte vârsta optimã pentru o astfel de
candidaturã, ministrul Justiþiei a declarat cã la
modificarea legilor privind domeniul Justiþiei
ar trebui sã se aibã în vedere o experienþã mai
mare de 10 ani.

“Eu cred cã vârsta, singurã, nu este o virtu-
te. În cadrul procesului la care lucrãm acum,
de modificare a legilor justiþiei, probabil cã o sã
ne uitam ºi la acest lucru. Câtã vreme pentru a

fi simplu judecãtor la ÎCCJ îþi tre-
buie 15 ani de vechime ºi pentru a
ajunge Procuror General îþi trebuie
numai 10 ani, eu cred cã trebuie sã
ne uitam ºi la aceste lucruri. Cred
cã cineva care terminã facultatea la
22 de ani intrã la INM la 24 de ani,
ajunge, în teorie, la 34 de ani Pro-
curor General”, a declarat ministrul
Justiþiei la CSM, precizând cã ex-
perienþa a fostul unul dintre criterii-
le pe care le-a avut în vedere atunci
când l-a propus pe Augustin Lazãr
pentru funcþia de Procuror General
al României.
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Cazul descumpãnitor al fami-
liei Bodnariu, cãreia autoritãþile
norvegiene i-au luat copiii, cu
vârste cuprinse între 2 ºi 10 ani,
dar ºi un bebeluº de numai 3 luni
– ajuns în atenþia presei interna-
þionale – a proiectat “o lume pe
dos”, greu de înþeles de noi, dar
neînþeleasã ºi de Adunarea Par-
lamentarã a Consiliului Europei,
unde a fost discutat. Implicând
o familie cehã din Norvegia, un
caz similar a dus la o disputã di-
plomaticã majorã între Oslo ºi
Praga, preºedintele ceh Miloº
Zeman, comparând serviciile
sociale norvegiene cã acþionea-
zã asemenea... naziºtilor, acuza-
þie pe care Ministerul Copiilor

de la Oslo a descris-o, potrivit
BBC News, drept absurdã. Din-
colo de particularitãþile, dacã nu
nuanþele fireºti, în cazul familiei
Bodnariu – Norvegia investind
totuºi în protecþia drepturilor
copiilor –, Barnevernet-ul rãmâ-
ne o organizaþie cu erori de ju-
decatã, unele cu consecinþe pro-
funde – fiindcã, putem vorbi ºi
de ipocrizie –, care te lasã mas-
cã, dacã putem spune aºa, cum
te lasã ºi soluþia Tribunalului din
Oslo la plângerea extremistului
ucigaº, Anders Breivik, 37 de
ani, pentru “rele tratamente” în
închisoare. Autorul atacului te-
rorist din 22 iulie 2011, soldat
cu 8 victime la Oslo ºi 69 în in-

sula Utoya, în majoritatea ado-
lescenþi, considerat o persoanã
periculoasã, condamnat la pe-
deapsa maximalã de 21 de ani,
care va rãmâne probabil pentru
tot restul vieþi în închisoarea de
maximã securitate de la Skien (la
100 km de Oslo), va primi cu
titlul de daune interese suma de
330.937.50 coroane norvegie-
ne, aproape 35.800 euro din
partea statului norvegian. Într-o
motivare, pe 37 de pagini, ma-
gistratul Helen Andenes Sekulic
a reþinut cã “interdicþia trata-
mentelor inumane ºi degra-
dante reprezintã o valoare
fundamentalã într-o societa-
te democraticã” ºi cã acest

principiu “se aplicã fãrã a se
lua în consideraþie circum-
stanþele, inclusiv teroriºtilor
ºi criminalilor”. Trimiterea a
fost fãcutã la articolul 3 al Con-
venþiei Europene a Drepturilor
Omului. Breivik a denunþat, de
asemenea, violarea vieþii priva-
te ºi familiare prin limitarea co-
municãrii cu exteriorul. Comen-
tariile sunt aprinse pe marginea
soluþiei judecãtoreºti. Pe de o
parte, se vorbeºte de un sistem
judiciar care funcþioneazã ºi res-
pectã drepturile omului, inclusiv
în condiþii extreme, pe de altã
parte se invocã protestul din
partea Asociaþiei apropiaþilor
victimelor. Dacã Breivik, simpa-

tizant al extremei drepte, poate
fi numit om, el plângându-se de
sistemul carceral, pe motiv cã îi
ruineazã sãnãtatea, discuþia se
complicã. Dispune pentru con-
fortul sãu de 3 celule, un televi-
zor, un calculator neconectat la
internet, aparaturã de forþã,
cãrþi ºi ziare. ªi, pe deasupra,
nu-l încearcã nici un sentiment
de cãinþã, regret, consternare la
faptele abominabile al cãror
“erou” a fost. Aceastã dublã
mãsurã, de-a dreptul iraþionalã
– ºi referirea vizeazã atât cazul
Bodnariu, cât ºi cazul Breivik –
cu care se opereazã în societa-
tea norvegianã, pare pentru noi
greu de înþeles.

Mieii de Paºte, ca orice alte animale, trebuie sã fie sacrifi-
caþi, conform normele europene, numai în abatoare speciali-
zate care sunt autorizate din punct de vecere sanitar-veteri-
nar. ªi în acest an, SC Pieþe ºi Târguri Craiova va pune la
dispoziþia celor care nu doresc sã cumpere carnea de miel
direct din mãcelãrii, ci sã-ºi aleagã singuri mieii sau iezii, un
astfel de loc adecvat pentru sacrificarea lor. Dacã în ultimii

Miei de Paºte, în fosta piaþã din BresteiMiei de Paºte, în fosta piaþã din BresteiMiei de Paºte, în fosta piaþã din BresteiMiei de Paºte, în fosta piaþã din BresteiMiei de Paºte, în fosta piaþã din Brestei
Singurul spaþiu autorizat din Dolj în care se va putea face atât comercializarea,
cât ºi sacrificarea mieilor de Paºte va fi cel amenajat de SC Pieþe ºi Târguri

în Piaþa Brestei din Craiova.
trei ani, mieii au fost comercializaþi în Piaþa Veche,
de aceastã datã a fost aleasã fosta Piaþã Brestei, care
a mai fost folositã în acest scop ºi în 2013.

„Am dorit sã le oferim ºi anul acesta craioveni-
lor, ºi nu doar lor, posibilitatea de a-ºi alege direct
de la comercianþi mieii pe care îi doresc pentru
masa de Paºte. Demersurile noastre au gãsit înþe-

legere la Direcþia Sanitar-Veterinarã Dolj,
care a autorizat amenajarea acestui punct
de comercializare ºi sacrificare a miei-
lor din Piaþa Brestei, unde îi aºteptãm
sãptãmâna viitoare atât pe cumpãrãtori,
cât ºi pe comercianþii de miei interesaþi
sã-ºi vândã marfa în condiþii optime”, a
declarat Cosmin Durle, administratorul SC Pieþe
ºi Târguri Craiova.

Medici veterinari autorizaþi
vor pune ºtampila de sãnãtate

 Punctul de vânzare ºi tãiere a mieilor din Piaþa
Brestei îºi va desfãºura activitatea începând de
luni, 25 aprilie, ºi pânã sâmbãtã, 30 aprilie, inclu-
siv, funcþionând pe aceleaºi principii ca ºi un aba-
tor. Potrivit reprezentanþilor pieþelor, locul de sa-
crificare va dispune de spaþii dotate cu apã pota-
bilã caldã ºi rece, fiind prevãzut cu toate ustensi-
lele necesare acestor operaþiuni, inclusiv cu aso-
mator ºi staþie de sterilizare a cuþitelor. Sacrifica-
rea se va face doar de mãcelari autorizaþi, cu ana-

lizele medicale la zi. Înainte ca fiecare cumpãrãtor sã le îm-
pacheteze, carcasele de miel vor fi verificate de un medic
veterinar, care le aplicã marca de sãnãtate.

„În acest punct de comercializare ºi sacrificare pot fi
vânduþi ºi tãiaþi numai miei crotaliaþi, ce trebuie sã fie însoþiþi
de toate documentele sanitar-veterinare impuse de legislaþia
în vigoare”, a mai precizat administratorul Cosmin Durle.

ªi în acest an, se aºteaptã sã fie o ofertã mare de miei ºi
iezi, ceea ce va face ca preþul pe kilogram sã fie în scãdere.
La nivel naþional, Sindicatul Naþional al Crescãtorilor de Ovine
din România a anunþat cã se va pleca de la 10 lei pe kilogra-
mul în viu (acelaºi preþ de anul trecut) ºi 25 de lei pe kilogra-
mul de miel tãiat. În supermarketuri, carnea de miel se vinde
la preþul de 27 de lei pe kilogram.

LAURA MOÞÎRLICHE

Prima razie a avut loc miercuri, între orele
11.30 ºi 14.30, în Piaþa Centralã, poliþiºtii
locali cu atribuþii de control comercial având
o acþiune cu scopul prevenirii ºi combaterii
nerespectãrii regulilor de comerþ ºi a activi-
tãþilor comerciale ilicite. În urma aces-
tei acþiuni, au fost aplicate ºase sanc-
þiuni contravenþionale, în valoare tota-
lã de 3.000 lei. De asemenea a fost
confiscatã mai multã marfã pentru care
comercianþii nu au putut justifica pro-
venienþa: 767 perechi de încãlþãminte
second – hand, 11 dispozitive electro-
nice, 18 ceasuri, 364 de gablonþuri ºi
454 produse cosmetice. „Bunurile asu-
pra cãrora s-a dispus mãsura confis-
cãrii au fost introduse în Camera de
corpuri delicte a Poliþiei Locale, ur-
mând ca asupra acestora sã fie aplica-
tã procedura impusã de legile în vi-

Poliþiºtii locali, în razie prin pieþele din Craiova Elevii de la ªcoala „Decebal”,
în vizitã la Poliþia Localã Craiova

În cadrul programului ”ªcoala
altfel ! Sã ºtii mai multe, sã fii mai
bun!”, Poliþia Localã a Municipiului
Craiova a fost gazda elevilor din cla-
sa a V-a A de la ªcoala Gimnazialã
”Decebal” din Craiova, coordonaþi
de profesor Lenuþa Andrei. Elevilor
le-a fost prezentatã instituþia, au fost
informaþi cu privire la principalele
activitãþi desfãºurate de cãtre poli-
þiºtii locali ºi au fost iniþiaþi în câteva
activitãþi de circulaþie rutierã, care
s-au desfãºurat pe platoul din cur-
tea instituþiei. „Elevii au prezentat un
interes deosebit în ceea ce priveºte
activitatea dispeceratului instituþiei,
precum ºi a Centrului de Monitorizare a traficului rutier”, a menþionat Tavi Mateescu,
directorul Poliþiei Locale Craiova. LAURA MOÞÎRLICHE

goare. Acþiunile vor continua ºi în perioada
urmãtoare, în toate pieþele de pe raza muni-
cipiului Craiova”, a declarat Tavi Mateescu,
directorul Poliþiei Locale.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Fapta s-a petrecut pe 3 septem-
brie 2015. Potrivit reprezentanþilor
IPJ Dolj, din cercetãrile poliþiºtilor
craioveni a rezultat faptul cã Mu-
gurel Radu, de 21 de ani ºi Mugu-
rel Mihai, de 18 de ani, ambii din
Craiova, în dimineaþa zilei de joi, 3
septembrie a.c., au solicitat unui
taximetrist de 50 de ani, din muni-
cipiu, Viorel Cãldãraru, sã-i ducã
pânã în Cartierul Fãcãi din Craio-

Jandarmi din cadrul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Dolj au desfãºurat, ieri,
la Liceul „Dimitrie Filiºanu” ºi ªcoala Gim-
nazialã din Filiaºi, activitãþi educativ-preven-
tive la care au participat peste 60 de elevi, în
vederea creºterii gradului de siguranþã civi-
cã în zona instituþiilor de învãþãmânt preu-
niversitar. În cadrul acestor întâlniri au fost
distribuite materiale informative, au fost pre-
zentate aspecte din activitatea instituþiei ºi
s-au purtat discuþii cu elevii, sfaturile pre-
ventive, promovarea unui comportament
civic bazat pe respect reciproc, dezvoltarea
comportamentelor non-violente, prevenirea

Activitãþile în cadrul programului „ªcoa-
la Altfel” au continuat ºi ieri la nivelul Dolj.
A fost rândul Secþiei 4 Poliþie Craiova sã-ºi
deschidã porþile pentru a primi peste 50 de
,,mici musafiri,, din cadrul Grãdiniþei „Cã-
suþa din Poveºti” ºi ªcolii Generale ,, Ale-
xandru Macedonski,, din Craiova.  ªi de
aceastã datã, poliþiºtii craioveni le-au pregã-
tit copiilor mai multe surprize care au stâr-
nit interesul si bucuria micilor vizitatori. 

Astfel, copiii au putut vedea tehnica din
dotarea specialiºtilor criminaliºti, au fost im-
presionaþi de luptãtorii Serviciului de Acþiuni
Speciale ºi de exerciþiile demonstrative ale
câinilor poliþiºti. Tot în cadrul programului
naþional „ªcoala Altfel” poliþiºtii din cadrul

Tânãrul de 21 de ani, din municipiul
Craiova, arestat la începutul lui septem-
brie 2015 pentru comiterea unei tâlhãrii
asupra unui taximetrist a fost condamnat
definitiv. Tânãrul l-a ameninþat cu cuþitul
pe taximetrist, i-a luat banii ºi i-a distrus
staþia de emisie-recepþie. Dupã ce, în luna

ianuarie a.c., Judecãtoria Craiova l-a con-
damnat la o pedeapsã de 3 ani ºi 8 luni
închisoare cu executare, miercuri, 20 apri-
lie a.c. magistraþii Curþii de Apel Craiova
au admis apelul procurorilor ºi i-au majo-
rat inculpatului pedeapsa la 5 ani închi-
soare, hotãrârea fiind definitivã.

va. Ajunºi la destinaþie, Mugurel
Radu a scos un cuþit ºi l-a amenin-
þat pe taximetrist, obligându-l sã
treacã pe scaunul din dreapta faþã,
iar celãlalt tânãr a condus autotu-
rismul pânã când s-a oprit moto-
rul. Partea vãtãmatã a fost depo-
sedatã de suma de 98 lei, suspecþii
distrugându-i actele de identitate,
iar staþia de emisie recepþie au arun-
cat-o din autoturism, astfel preju-

diciul cauzat fiind de 1500 lei. Pe
numele celor doi a fost întocmit
dosar de cercetare penalã, iar faþã
de tânãrul de 21 de ani s-a dispus
continuarea urmãririi penale pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de  tâl-
hãrie calificatã, lipsire de libertate
ºi furt de folosinþã, în baza proba-
toriului administrat fiind luatã mã-
sura reþinerii pe o perioadã de 24
ore. O zi mai târziu Mugurel Radu
a fost prezentat Judecãtoriei Cra-
iova care i-a emis mandat de ares-
tare pentru 30 de zile, dupã cum
precizau reprezentanþii IPJ Dolj la
momentul respectiv.
Pedeapsã majoratã la apel

Pe 28 septembrie 2015 s-a în-
registrat la Judecãtoria Craiova
dosarul în care Mugurel Radu a
fost trimis în judecatã, în stare de
arest preventiv, pentru sãvârºirea
infracþiunilor de tâlhãrie califica-
tã, lipsire de libertate în mod ile-
gal ºi furt de folosinþã. Inculpatul
a recunoscut comiterea faptelor
în faþa judecãtorilor, cerând sã
beneficieze de reducerea cu o trei-
me a limitelor de pedeapsã, iar pe

14 ianuarie a.c. a fost condam-
nat, pe fond, la o pedeapsã de 3
ani ºi 8 luni închisoare cu execu-
tare, fiind menþinut în spatele gra-
tiilor. Atât inculpatul, cât ºi pro-
curorii Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova au declarat
apel împotriva sentinþei Judecãto-
riei Craiova. Miercuri, 20 aprilie
a.c., Curtea de Apel Craiova a so-
luþionat dosarul. Instanþa a respins
apelul inculpatului, l-a admis pe cel
al procurorilor ºi a majorat  pe-
deapsa autorului la 5 ani de de-
tenþie: „Admite apelul formulat de
Parchet. Respinge ca nefondat
apelul formulat de inculpat. Des-
fiinþeazã în parte sentinþa. Des-
contopeºte pedeapsa aplicatã În
baza art. 233 Codul penal rap. la
art. 234 alin. 1 lit. a,d ºi e Codul
penal cu aplic. art. 35 alin.1 Co-
dul penal ºi art. 396 alin. 10 Co-
dul de procedurã penalã condam-

nã pe inculpatul Radu Mugurel la
pedeapsa de 4 ani închisoare, pre-
cum ºi la pedeapsa complemen-
tarã a interzicerii drepturilor pre-
vãzutã. de art. 66 lit. a, b, d Co-
dul penal pe o duratã de 2 ani. În
baza art. 205 alin.1 ºi alin. 3 lit.
a Codul penal rap. la art. 396
alin. 10 Codul de procedurã pe-
nalã condamnã pe acelaºi incul-
pat la pedeapsa de 3 ani închi-
soare. În baza art. 38 alin. 1 Co-
dul penal , art. 39 alin.1 lit. b
Codul penal aplicã inculpatului
pedeapsa cea mai grea, de 4 ani
închisoare la care se adaugã un
spor de 1 an închisoare, urmând
în final sã execute 5 ani închi-
soare”, se aratã în hotãrârea in-
stanþei, care este definitivã. Din
pedeapsa primitã se va scãdea
perioada reþinerii ºi arestãrii pre-
ventive de pe 3 septembrie 2015
pânã pe 20 aprilie a.c.
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delincvenþei juvenile, dar ºi cunoaºterea le-
gislaþiei în domeniul respectãrii ordinii ºi li-
niºtii publice fiind principalele mesaje trans-
mise celor prezenþi. Cadrele Inspectoratului
de Jandarmi Judeþean Dolj au desfãºurat
aceste activitãþi în cadrul Programului
„ªcoala altfel” ºi campaniei „Copilãrie ºi ado-
lescenþã fãrã griji!”, atât în municipiul Cra-
iova, cât ºi în judeþul Dolj (Calafat, Bechet,
Segarcea), astfel încât elevii sã cunoascã
cadrul legislativ pe anumite domenii de inte-
res, reducându-se astfel numãrul faptelor de
naturã sã afecteze siguranþa ºi liniºtea aces-
tora ºi a activitãþii educative.

Elevii, testaþi la cunoºtinþe... rutiereElevii, testaþi la cunoºtinþe... rutiereElevii, testaþi la cunoºtinþe... rutiereElevii, testaþi la cunoºtinþe... rutiereElevii, testaþi la cunoºtinþe... rutiere

Biroului Rutier Craiova împreunã cu repre-
zentanþii UVSPORT Craiova au fost la Cole-
giul Naþional ,,Carol I” din Craiova, unde au
organizat un eveniment la care au participat
60 de elevi din clasele a III-a ºi a IV-a.

Activitatea a urmãrit conºtientizarea copii-
lor cu privire la importanþa respectãrii nor-
melor rutiere în trafic, dar ºi cunoaºterea re-
gulilor de circulaþie de cãtre copii tocmai pen-
tru a preveni accidentele rutiere în care sunt
implicaþi aceºtia. Elevii au urcat la volanul unor
karturi ºi într-un poligon care simula un drum
public cu intersecþii semnalizate cu indica-
toare de reglementare a prioritãþii de trecere
sau semafoare au încercat sã parcurgã tra-
seul fãrã a încãlca regulile rutiere.
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Colegiul Naþional „Elena Cuza”
a fost, ieri, în zi de galã: Olimpiada
Naþionalã, de Astronomie ºi Astro-
fizicã ºi-a trimis reprezentanþii la
Craiova, iar ediþia din acest an a
stat sub semnul marelui  Nicolae
Coculescu, nãscut în urmã cu 150
de ani, la Craiova, considerat înte-
meietorul astronomiei din Româ-
nia. „Suntem  onoraþi sã organi-
zãm astfel de Olimpiadã ºi cu toþii
avem o bucurie, când vedem atâ-
þia copii care sunt pasionaþi de dis-
ciplina respectivã. Nu pot decât sã
vã urez succes, vouã, participan-
þilor, deplin succes”, a spus prof.
Lavinia Elena Craioveanu, in-
spector general al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Personalitãþile
au fost prezente

la festivitatea
de deschidere

Manifestarea de ieri a avut
parte ºi de prezenþe importante.

Peste 100 de elevi vorPeste 100 de elevi vorPeste 100 de elevi vorPeste 100 de elevi vorPeste 100 de elevi vor
sã cunoascã astronomiasã cunoascã astronomiasã cunoascã astronomiasã cunoascã astronomiasã cunoascã astronomia

În sala de festivitãþi a Colegiului
Naþional „Elena Cuza”a avut loc, ieri,
deschiderea oficialã a Olimpiadei de
Astrofizicã ºi Astronomie. Peste 100

de elevi din toatã þara, însoþiþi de pro-
fesori îndrumãtori, participã la
aceastã competiþie, opt dintre com-
petitori fiind din Craiova.

„Suntem cât se poate de mândri
cã vã avem printre noi, în aceste
zile. Trebuie sã cunoaºteþi ºi sã
vedeþi istoria acestor locuri, une-
le care se trag din Marii Boieri
Craioveºti. Am trecut prin atâtea
secole ºi acum ne mândrim cu
ceea ce putem oferi, la nivel mo-
dern, celor care trec prin judeþul
nostru: un aeroport la nivel in-
tervenþional, o zonã interesantã,
cel puþin din punct de vedere cul-
tural, ºi atâtea ºi atâtea altele. Voi,
cei care sunteþi prezenþi la acest
concurs, sunteþi viitorul nostru”–
Ion Prioteasa, preºedinte al
Consiliului Judeþean Dolj.

„În salã vãd foarte mulþi tineri,
ceea ce este un lucru îmbucurã-
tor. Aºa cum spunea ºi domnul
Ion Prioteasa, avem în spate o
istorie, dar, în acelaºi context,
avem ºi un prezent ºi un viitor.
Suntem un mediu academic cât
se poate de important ºi, dacã
vorbim de contextul actual, vom
merge pe cercetare în acest do-

meniu” – prof.univ.dr. Radu
Constantinescu, prorector al
Universitãþii din Craiova.

La rândul sãu, Sorin Troca-
ru, inspector în cadrul Ministe-
rului Educaþiei Naþionale ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice, a menþionat:
„Am fost întrebat, în 2013, la
Olimpiada Internaþionalã de As-
tronomie, desfãºuratã în Cipru,
când România a obþinut cea mai
importantã distincþie, care este
secretul nostru. Atunci, nu am
ºtiut ce sã rãspund. Ulterior, la
Suceava, la faza naþionalã, când
un elev de clasaA VI-a, premiat,
m-a întrebat ce poate face mai
departe, materia respectivã nefã-
când parte din curricula, ºi,
atunci, mi-am dat seama unde era
secretul: la pregãtirea copiilor, în-
drumaþi de profesori”.

Invitat este ºi prof.  Ovidiu
Vãduvescu: „Acum, sunt în Spa-
nia, la Institutul Astronomic. Am
plecat, în urmã cu 18 ani, din
þarã. Am ajuns, la început, în

Canada. Sunt craiovean get-be-
get ºi, în aceste momente, când
vãd cã sunteþi atâþia care vã do-
riþi performanþã, nu pot decât sã
mã bucur. Nu vã doresc decât
sã nu renunþaþi sã visaþi”.

 Magda Stavinschi, preºedin-
tele Comisiei Centrale de Exami-
nare, care reprezintã Institutul de
Astronomie al Academiei Româ-
ne, a punctat: „La atâtea lucruri

frumoase spuse, nu pot decât sã
aprob. Încã o datã, trebuie sã ne
amintim cu toþii de personalita-
tea lui Nicolae Coculescu. A fost
întemeietorul ªcolii de Astrono-
mie din România ºi este obliga-
toriu sã fie celebrat, cu atât mai
mult cu cât a fost craiovean , iar
în iulie 2016 se împlinesc 150 de
ani de la naºterea sa”.

CRISTI PÃTRU

În ziua de 20 aprilie un grup de opt elevi
ai ªcolii Profesionale Speciale Craiova, per-
soane internate, a participat la o vizitã de
documentare la Muzeul Olteniei din Craio-
va. Cu aceastã ocazie, grupul de elevi, în-
drumat de profesori ºi personalul muzeului
a încercat sã gãseascã rãspunsuri la între-
barea „Ne cunoaºtem planeta?”. Un alt grup
de opt persoane internate a participat în ieri
la lecþia practicã cu tema „Fii pregãtit sã faci
faþã catastrofelor naturale” ce a avut loc la
sediul Inspectoratului pentru Situaþii de Ur-
genþã „Oltenia” al Judeþului Dolj. Acþiunea
completeazã sesiunile de instruire teoreticã
pe care specialiºtii I.S.U. Oltenia le susþin
cu regularitate în cadrul unitãþii.

Activitãþile se încheie pe 26 aprilie
Astãzi, la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-

dru ºi Aristia Aman” din Craiova zece elevi
participã la vizionarea unor producþii cine-
matografice având ca temã apropiatele Sãr-

În cadrul activitãþilor extraºcolare prevãzute de proiectul „ªcoala
altfel: sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!”, Centrul de Detenþie Craiova în

parteneriat cu ªcoala Profesionalã Specialã Craiova a planificat în
aceastã perioadã o suitã de activitãþi educative cu tematicã diversã.

bãtori Pascale. Suita de ac-
tivitãþi se va încheia în ziua
de 26 aprilie când alte zece
persoane internate vor vi-
zita spaþiile de producþie ale
S.C. TOP GEL PROD
S.R.L. în cadrul unei lecþii
deschise organizate sub de-
viza „O fabricã, o meserie,
o ºansã pentru viitor”.

În paralel cu vizitele în
comunitate, specialiºtii
sectorului de Educaþie ºi
Asistenþã Psihosocialã au
organizat o serie de întâl-
niri la sediul unitãþii între
grupuri de persoane inter-

nate ºi elevi ºi studenþi din instituþiile de
învãþãmânt craiovene.

Astfel, în zilele de 18 ºi 19 aprilie, unita-
tea a fost vizitatã de 39 de elevi ºi 19 stu-
denþi care au participat la dezbateri privind
delincvenþa juvenilã ºi implicaþiile consumu-
lui de droguri.

În semn de mulþumire pentru vizetele pri-
mite, grupurile artistice formate din persoa-
ne internate au oferit participanþilor repre-
zentaþii artistice de muzicã, poezie ºi dans.

„Evenimentele derulate în cadrul proiec-
tului ªcoala altfel întregesc gama de activi-
tãþi dedicate menþinerii legãturii permanen-
te a persoanelor internate cu comunitatea
ºi mediul de suport, având o contribuþie
esenþialã la creºterea ºanselor de reintegra-
re socialã dupã finalizarea mãsurii educati-
ve cu privare de libertate”, a declarat sub-
comisar Daniel Barbu, purtãtor de cuvânt
la Centrul de Detenþie Craiova.

RADU ILICEANU

Grãdina Botanicã din Craiova a fost,
ieri, o gazdã frumoasã pentru toþii copiii
care, însoþiþi de cadrele didactice, au fost
prezenþi la demonstraþiile prezentate de
reprezentanþii Centrului Naþional de
Educare Caninã. Sute de elevi ºi preºco-
lari au participat la câteva lecþii de

prezentare ºi dresaj. «Sunt
convins cã, pentru cei tineri,
este un beneficiu aceastã
sãptãmânã de „ªcoala altfel”.
Uitaþi-vã câþi sunt prezenþi.
Noi le arãtãm cei mai
frumoºi câini, indiferent de
rasã. Lucrãm pe mai multe
segmente, de la câini de
salvare pânã la cei de
companie, inclusiv cei pentru
terapie, exemplul cu ªcoala
Specialã „Sf. Mina” fiind
binecunoscut. Încercãm sã
acoperim o paletã largã», a
declarat Liviu Ionescu,

coordonatorul Centrului de Educare
Caninã . Copiii prezenþi în Grãdina Botani-
cã din Craiova au putut sã se joace cu
exemplarele canine, sã facã poze cu ele ºi,
în plus, sã fie, pentru câteva minute,
dresori, luând locul stãpânilor de drept.

CRISTI PÃTRU

Centrul de Detenþie Craiova participã la „ªcoala Altfel”Centrul de Detenþie Craiova participã la „ªcoala Altfel”Centrul de Detenþie Craiova participã la „ªcoala Altfel”Centrul de Detenþie Craiova participã la „ªcoala Altfel”Centrul de Detenþie Craiova participã la „ªcoala Altfel”Centrul de Detenþie Craiova participã la „ªcoala Altfel”Centrul de Detenþie Craiova participã la „ªcoala Altfel”Centrul de Detenþie Craiova participã la „ªcoala Altfel”Centrul de Detenþie Craiova participã la „ªcoala Altfel” Copiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasãCopiii, prietenii câinilor de rasã
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Noua platformã de e-learning
lansatã de Banca Comercialã Ro-
mânã (BCR) în parteneriat cu or-
ganizatia non-guvernamentala
ªcoala de Valori, care include ºi
oferte de pe piaþa muncii pentru
tineri, are rolul de a contribui la
rezolvarea unei probleme actuale:
odatã ce ºi-au încheiat studiile, mulþi
tineri se confruntã cu dificultãþi
atunci când încearcã sã îºi gãseas-
cã un loc de muncã. Obstacolele
de care se lovesc sunt cauzate din
ce în ce mai frecvent de decalajul
dintre necesitãþile de pe piaþa mun-
cii ºi ceea ce pot oferi studenþii în
termeni de abilitãþi, cunoºtinþe ºi
competenþe. Noua platformã va
conþine mai multe module de e-lear-
ning de bazã care trebuie parcurse
pe rând de câtre studenþi. Aceºtia
vor da un test la finalul fiecãrui
modul ºi, în funcþie de trecerea lui,
li se va permite accesul la urmãto-
rul modul. Totodatã, pe mãsurã ce
parcurg fiecare modul, studenþii
pot vizualiza ºi aplica la mai multe
internshipuri, care vor fi afiºate în

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Compania aerianã  Ryanair a lan-
sat recent, o nouã rutã din Bucu-
reºti cãtre Berlin, ce va fi operatã
cu o frecvenþã de douã zboruri zil-
nice începând cu luna Septembrie.
Pentru vara aceasta, clienþii români
ºi turiºtii pot acum sã aleagã din
cele 11 rute operate de Ryanair în
Bucureºti, ce vor aduce aeropor-
tului 1.6 milioane de clienþi ºi vor
susþine 1.200 de locuri de muncã.

Ryanair a sãrbãtorit lansarea
noii sale rute, Bucureºti – Berlin,
prin scoaterea la vânzare a locu-

Ryanair a lansat o nouã rutã din Bucureºti cãtre Berlin
rilor la preþ redus începând de la
doar €24.99 pentru cãlãtorii în
Septembrie ºi Octombrie. Aces-
te locuri promoþionale au fost
disponibile pentru rezervãri pe
www.ryanair.com/ro, pânã ieri,
la miezul nopþii.

“Ryanair este încântatã sã
anunþe lansarea unui nou servi-
ciu de varã, cu o frecvenþã de
douã zboruri zilnice, din Bucu-
reºti cãtre/din Berlin, care va fi
operat începând cu luna Septem-
brie ºi care este acum disponibil

pentru rezervãri pe www.rya-
nair.com/ro. Clienþii români tre-
buie în continuare sã se aºtepte
la alte surprize ºi îmbunãtãþiri în
urmãtoarele luni, care includ noi
interioare ale aeronavelor, noi
rute ºi experienþe digitale, dezvol-
tãri asumate în cel de-al 3-lea An
al programului “Always Getting
Better”, toate pentru cã Ryanair
oferã mai mult decât doar tarife
mici”,  a declarat Denis Barabas,
Sales & Marketing Executive
Ryanair pentru România.

În ceea ce priveºte e-learning-ul, peste 70% dintre tineri
declarã cã îi ajutã mult în viaþa personalã ºi profesionalã de
zi cu zi. 77,7% considerã cã e-learning-ul le permite sã desco-
pere subiecte ºi abordãri noi, iar 74.5% recurg la el cãci do-
resc sã exploreze mai multe tematici decât cele cuprinse în
curriculumul ºcolar sau universitar.

Prima platformã online care îmbinã e-learningulPrima platformã online care îmbinã e-learningulPrima platformã online care îmbinã e-learningulPrima platformã online care îmbinã e-learningulPrima platformã online care îmbinã e-learningul
ºi ofertele de pe piaþa muncii pentru studenþiºi ofertele de pe piaþa muncii pentru studenþiºi ofertele de pe piaþa muncii pentru studenþiºi ofertele de pe piaþa muncii pentru studenþiºi ofertele de pe piaþa muncii pentru studenþi

BCR, în parteneriat cu ªcoala de Va-
lori, inaugureazã prima platformã onli-
ne care îmbinã e-learningul ºi ofertele
de pe piaþa muncii pentru studenþii din
România: https://laboratoruldecariere.ro.
Aceasta este special conceput pentru

a încuraja, facilita ºi consolida legãtu-
rile dintre studenþi, profesori ºi persoa-
ne din mediul business din România,
astfel încât abilitãþile dezvoltate de ti-
neri sã fie armonizate cu cerinþele
existente pe piaþa muncii.

funcþie de etapa de e-learning în
care se aflã. Tematica modulelor
variazã de la time management la
modalitãþi de a-þi construi un CV
ºi de a cãuta un loc de muncã sau
internship. Ulterior, studenþii vor
avea acces la o multitudine de
module de e-learning gratuite care vor
varia de la limbi strãine la cursuri
de iniþiere în marketing, spre
exemplu.
„În România existã o problemã
serioasã de integrare a tinerilor
pe piaþa muncii”

Platforma lansatã de BCR în
parteneriat cu ªcoala de Valori se
bucurã de susþinerea autoritãþilor
de profil din România, printre care
Ministerul Tineretului ºi Sporturi-
lor, ºi de cea a organizaþiilor stu-
denþeºti, precum Consiliul Tinere-
tului.  „În România existã o pro-
blemã serioasã de integrare a tine-
rilor pe piaþa muncii, în timp ce
economia are nevoie de premise de
creºtere sãnãtoasã în viitor. Acum
avem la îndemânã mijloacele ne-

cesare în mediul digital pentru a
rãspunde provocãrilor economice,
de formare ºi educare a tinerilor.
Bãncile prin natura activitãþii lor au
capacitatea sã înþeleagã ºi sã co-
necteze segmente foarte diferite de
clienþi, nevoile ºi potenþialul lor
economic, ºi de aceea pentru noi,
BCR, crearea de valoare economi-
cã prin investiþii în educaþie pentru
angajabilitate, este o extensie fi-
reascã a activitãþii noastre. Ne bu-
curãm, în acelaºi timp, sã consta-
tãm cã instituþiile publice înþeleg
rolul companiilor private ºi al par-
teneriatelor pentru rezolvarea unor
probleme de interes naþional ºi în-
curajeazã cât mai multe companii
private sã se implice în comunita-
te. Doar parteneriatele între mediul
public, cel privat ºi societatea ci-
vilã garanteazã existenþa unor pro-
grame menite sã sprijine tinerii, sã
îi ajute sã înceapã o carierã în cir-
cumstanþe optime ºi sã îi ghideze
în parcursul lor profesional. Labo-
ratoruldecariere.ro deschide o se-
rie de oportunitãþi în acest sens,
venind deopotrivã în ajutorul celor
ieºiþi de pe bãncile facultãþii ºi aflaþi
în cãutarea unui job ºi al angajato-
rilor dispuºi sã mizeze pe ideile ino-
vatoare, dedicarea ºi entuziasmul
tinerilor”, a declarat Dana Deme-
trian, vicepreºedinte Retail&Priva-
te Banking BCR.
Noi destinaþii pentru carierã

La ora actualã, potrivit unui stu-
diu BCR, 48,17% dintre respon-
denþi considerã cã în România ti-
nerii pot obþine cu greu un loc de
muncã, iar, conform Institutului
Naþional de Statisticã, rata ºoma-
jului este mult mai ridicatã în rân-
dul proaspeþilor absolvenþi (21,6%
faþã de media la nivel naþional - în-
tre 6,5% ºi 7,4%). Cât despre mi-
leniali, primul pas pe care aproxi-
mativ 60% dintre aceºtia îl fac în
cãutarea unui job este crearea unui
profil online. „Laboratoruldecarie-
re.ro este platforma prin interme-

diul cãreia orice student îºi poate
imagina cum poate intra pe piaþa
muncii ºi unde poate învãþa cum
sã-ºi dezvolte abilitãþile necesare
gãsirii locului în economie, creân-
du-ºi cu inteligenþã planul pentru
succesul personal ºi profesional.
Platforma creeazã oportunitatea
studenþilor de a schimba perspec-
tive, de a pune sub semnul între-
bãrii contextul actual ºi de a face o
diagnozã cât mai clarã a realitãþii

curente, luând în calcul ºi tendin-
þele viitoare. Astfel, cu ajutorul plat-
formei, studenþii stabilesc noi des-
tinaþii pentru carierã, mai ancorate
în realitãþile viitoare, devenind mult
mai pregãtiþi în a face faþã volatili-
tãþii, incertitudinii, complexitãþii ºi
ambiguitãþii pieþei muncii cu care
aceºtia încep sã intre în contact”,
a subliniat Silvia-Dana Bogdan,
Head of Corporate Engagement
ªcoala de Valori.
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Potrivit unui comunicat al Agen-
þiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã, în ultimele zile au fost
efectuate plãþi, aferente campaniei
2015, cãtre 585.000 de fermieri,
în sumã totalã de aproape 220 mi-
lioane de euro. „Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agricultura in-
formeazã cã, începând de vineri,
08.04.2016 ºi pânã în prezent, a
efectuat plãþi aferente Campaniei
2015, pentru schemele din secto-
rul vegetal, în sumã totalã de
970.365.720,53 lei (219,7 milioa-
ne euro) pentru un numãr de
585.776 beneficiari”, se aratã în
comunicat al APIA.
Fermierii mici, primii serviþi

La nivelul judeþului Dolj trebuie
sã primeascã subvenþii un numãr
de 42.000 de fermieri. „În data de
20 aprilie a.c. erau trimise la platã
sumele aferente a 30.000 de fer-
mieri. Vor primi banii, în special,
micii fermieri. Banii au un traseu
clar delimitat. Din conturile APIA
merg la Trezorerie ºi, de aici, în

Fondurile sunt destinate prepon-
derent finalizãrii unor lucrãri de con-
strucþii, dotãri cu echipamente ºi
servicii de auditare a achiziþiei pen-

Peste 30 de milioane de lei pentru bãncile de sânge

S-au virat banii restanþi din 2015S-au virat banii restanþi din 2015S-au virat banii restanþi din 2015S-au virat banii restanþi din 2015S-au virat banii restanþi din 2015
pentru 30.000 de cereri de platãpentru 30.000 de cereri de platãpentru 30.000 de cereri de platãpentru 30.000 de cereri de platãpentru 30.000 de cereri de platã

În sprijinul pacienþilor
potenþial beneficiari de
transplant, autoritãþile au
alocat suma de 30,1
milioane lei, pentru anii
2016-2017, în scopul
îndeplinirii obiectivelor
restante din cadrul unui
proiect cu finanþare
PHARE privind bãncile de
sânge – unitãþile de trans-
fuzie – din spitale ºi utiliza-
rea terapeuticã a þesuturi-
lor ºi celulelor umane.

Angajaþii APIA Dolj au efectuat actele
necesare plãþii a mai mult de 30.000 de fer-
mieri. Banii vor intra în conturile agriculto-
rilor, în zilele urmãtoare, prin viramentele
fãcute de bãncile comerciale. Conducerea

APIA Dolj precizeazã cã, deocamdatã, sunt
onorate cererile cãtre micii agricultori. To-
talul sumelor va trebui sã acopere un numãr
de 42.000 de cereri de platã, ce se referã tot
la anul 2015.

conturile fiecãrui fermier. Acesta
este ºi motivul pentru care existã
unele întârzieri în alimentarea con-
turilor cu bani. Poate cã, toatã lu-
mea credea cã, încã din prima zi
fixatã pentru demararea plãþilor, 08
aprilie a.c., ar fi trebui sã-ºi gãseas-
cã suma în contul bancar. Or, pro-
cedura financiar-bancarã este cea
pe care v-am expus-o mai sus”,
ne-a precizat Cãtãlin Aurelian
Roºculete, director executiv al
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pen-
tru Agriculturã Dolj.
Pentru ce vor intra banii

Plãþile sunt efectuate pentru ur-
mãtoarele scheme: schema de pla-
tã unicã pe suprafaþã în cuantum
de 79,73 euro/ha; plata redistribu-
tivã: primul interval: 1 – 5 ha in-
clusiv în cuantum de 5,00 euro/
ha; al doilea interval peste 5 ha ºi
pânã la 30 ha inclusiv în cuantum
de 51,07 euro/ha, plata pentru ti-
nerii fermieri în cuantum de 19,93
euro/ha; plata pentru micii fermieri
în cuantum de maximum 1.250

euro; ANT 1 (Schema de ajutoare
naþionale tranzitorii pentru culturi
pe teren arabil, decuplatã de pro-
ducþie) în cuantum de 19,19 euro/
ha. Plãþile se efectueazã în lei, la
cursul de schimb stabilit de cãtre
Banca Centrala Europeanã în data
de 30 septembrie 2015 ºi publicat
în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene, seria C, nr. 323 din 01 oc-
tombrie 2015, respectiv 4,4176 lei
pentru un euro.
Depunerile actuale de cereri
sunt în grafic

Conducerea APIA Dolj doreºte
sã atragã atenþia fermierilor cã sunt
rugaþi sã se prezinte la birourile
APIA, la termenele stabilite, pen-
tru a depune cererile de platã afe-
rente anului 2016. „Avem un ritm
echilibrat în procesarea cererilor la
platã, cu mici decalaje, în unele
cazuri cu cel mult douã zile de la
data prestabilitã pentru prezentare
la sediile APIA din Dolj. Rugãm pe
aceastã cale, ca toþi fermierii sã
respecte termenele afiºate ºi sã nu
uite cã, începând cu 10 iunie a.c.,
se vor percepe penalitãþi de întâr-
ziere în cuantum de 1%, pentru
toate cererile depuse dupã 15 mai
a.c.”, a mai precizat Cãtãlin Aure-
lian Roºculete.
APIA a efectuat plãþi ºi în
sectorul legume-fructe

Tot în perioada 08 – 15 aprilie
a.c., APIA a autorizat ºi plãtit cu
sursã de finanþare de la bugetul
naþional, diferenþa aferentã trimes-
trului III la ajutorul de stat, pentru
reducerea accizei la motorina utili-
zatã în agriculturã, Campania
2015, în valoare de 119.390.286,20
lei pentru un numãr de 13.638 be-

neficiari. Totodatã, din Fondul Eu-
ropean de Garantare pentru Agri-
culturã (FEGA), mãsura excepþi-
onalã acordatã în sectorul legume
– fructe, a achitat suma de
2.227.565 lei, pentru un numãr de
17 beneficiari. În ceea ce priveºte
Campania de primire a cererilor
unice de platã 2016, APIA preci-
zeazã cã, pânã la acest moment au
fost depuse un numãr de 442.673
cereri, pentru o suprafaþã de
1.805.472 hectare.

Subvenþii agricole mici, pentru
cã am raportat producþii mici

Recentele discuþii din lumea fer-
mierilor, inclusiv din rândul angaja-
þilor APIA, despre faptul cã Româ-
nia are cele mai mici subvenþii agri-
cole dintre toate celelalte 28 de sta-
te membre UE au fost clarificate de
ministrul de resort, Achim Irimes-
cu, încã de acum trei sãptãmâni.

„Nu avem cele mai mici sub-
venþii din UE. Sunt subvenþiile care
au ieºit dintr-un calcul foarte sim-
plu. S-a stabilit, pe perioada 1998
– 2002, producþia medie rezultatã
la hectar la grâu ºi noi am avut
2,67 tone pe hectar, care se înmul-
þeºte cu 63 euro pe tonã ºi rezultã
subvenþia 100 ºi ceva de euro.

Germanii având, în medie, cinci
tone la hectar au subvenþia peste
300 de euro. Olandezii având 7 tone
la hectar au peste 400 de euro” a
declarat, recent, într-un interviu,
ministrul agriculturii Achim Irimes-
cu. Ulterior, primind mai mulþi bani
pe dezvoltare ruralã, România a
reuºit cumva sã egaleze diferenþe-
le iniþiale.

Subvenþia pe suprafaþã acorda-
tã fermierilor români a fost în 2014
de 157 de euro/ha, în condiþiile în
care media UE pentru aceste plãþi
este de 270 de euro/ha. Chiar dacã
agricultorii români trebuie sã reali-
zeze produse de calitate ºi sã le
vândã pe o piaþã comunã, de mulþi
ani plata pe suprafaþã pentru fer-
mierii din þara noastrã rãmâne la
cele mai mici valori. De exemplu,
în Uniunea Europeana cea mai
mare subvenþie pe suprafaþã
(SAPS) o iau fermierii din Malta,
aceºtia primind circa 600 de euro/
ha. De asemenea, sume conside-
rabile se oferã ºi agricultorilor din
Olanda (459 euro/ha), Grecia (418
euro/ha), Italia (394 euro/ha),
Franþa (291 euro/ha), Polonia (212
euro/ha).

VALENTIN CEAUªESCU

tru cele patru bãnci de þesuturi ºi
celule umane din Bucureºti, Iaºi,
Târgu Mureº ºi Timiºoara. Sumele
alocate sunt destinate contractãrii
ºi implementãrii componentelor ne-
contractate din cadrul proiectului.
Se aºteaptã o creºtere a
numãrului de intervenþii pentru
transplantul de organe, þesuturi
ºi celule

Banii vor fi alocaþi din bugetul
aprobat Ministerului Sãnãtãþii, prin
virãri de credite bugetare de la ce-
lelalte tipuri de cheltuieli din cadrul
aceluiaºi capitol, astfel: pe anul
2016 vor fi alocaþi 25,3 milioane
lei ºi 4,7 milioane lei pentru 2017.

Prin finalizarea acestui proiect se
asigurã o creºtere a calitãþii asisten-

þei medicale de specialitate ºi a unor
soluþii terapeutice moderne, pentru
îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a
populaþiei, care nu va mai fi nevoitã
sã se adreseze unor bãnci de þesu-
turi ºi clinici specializate din alte þãri.

De asemenea, va creºte numã-
rul de intervenþii pentru transplan-
tul de organe, þesuturi ºi celule,
destinat pacienþilor aflaþi pe listele
de aºteptare ºi vor scãdea cheltu-
ielile cu tratarea unor boli cronice
care îºi gãsesc rezolvarea prin
transplant.

Implementarea proiectului PHA-
RE 2006/147.03.11 asigurã trans-
punerea Directivelor europene în
materie ºi relaþia cu celelalte bãnci
de þesuturi ºi celule din þãrile Uniu-
nii Europene.

RADU ILICEANU
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Cred cã l-am întâlnit întâia oarã prin 1979,
pe stradã, în vecinãtatea Bibliotecii „Aman”:
fragilitatea corporalã – tipologie tipicã su-
diºtilor prinºi în jocul funambulesc dintre
arºiþã ºi þãrâna vânturatã – era disimulatã de
frizura ºi de barba abundente lãsând adevã-
rata identitate în seama privirii debordând
curiozitate ºi solicitudine: un portret în ra-
cursiu, asemenea celor fãcute ad-hoc, pe
strãduþele din Montmartre, pe vremea îm-
bãsmatã a lui Brâncuºi ori a lui Modigliani,
astfel mi-l amintesc, tânãr, pe Patrel Ber-
ceanu, pe care destinul l-a disputat, în mod
egal, cu generozitate ºi ingratitudine.

Apoi, viaþa ºi-a urmat cursul ei, de un fi-
resc implacabil: nu cred sã fi trecut, de-a lun-
gul celor aproape trei decenii de prietenie,
mãcar o sãptãmânã fãrã sã nu ne vedem, sã
nu ne auzim, împãrtãºindu-ne pãreri, gânduri,
judecãþi din care, în ciuda atâtor diferenþe –
ºi diferende –, nu cred sã fi lipsit onestitatea,

ba chiar francheþea sub cãrui pavãzã, cu Pa-
trel Berceanu, te gãseai cu ori fãrã de voie.

ªi în fiecare an, de pe la jumãtatea lui
aprilie ºi pânã spre cea a lui mai – hotarele
existenþei sale lumeºti – amintirea sa se face
vie ivind din memoria-mi altminteri slãbitã
gesturi felurite ºi replici reactualizând mã-
sura absenþei: care devine, astfel, prezenþã.

Am trecut, în dimineaþa zilei de marþi, 19
aprilie, ziua sa de naºtere, pe trotuarul din
faþa clãdirii – acum abandonate ruinei – în
care s-a aflat sediul Teatrului „Colibri” cã-
ruia i-a fost diriguitor în ultimii sãi ani pã-
mânteni. Involuntar, privirea mi s-a rãsucit
spre fereastra fostului sãu birou din care,
dacã s-ar fi întâmplat sã trec fãrã sã-i dau
un semn ºi m-ar fi zãrit, ieºea zgomotos afa-
rã ºi mã striga, invitându-mã la o tacla, ne-
lipsitã nici de vreun gând instituþional, nici

de cine ºtie ce noutãþi, culturale ori monde-
ne, totul în ambianþa aceea a intemperanþei
sale bãileºtene, cu treceri, nãucitoare pen-
tru cine nu-i ºtia temperamentul, prin cele
mai contradictorii tonalitãþi.

Cu el, amintiri am multe, ispititoare în di-
versitatea lor ºi care revin iscodind nu doar
propria-mi memorie, ci se insinueazã în
ambientul cultural al urbei noastre cea de
toate zilele cu un halou de o actualitate stra-
nie. Semn al (încã) prezenþei sale, ca poet ºi
cãrturar, printre noi, cei ce l-am cunoscut
ºi i-am împãrtãºit bucuriile ºi suferinþele.

ªi tocmai de aceea, chiar astãzi, la umbra
„unchiului” ori a „bunicului” sãu – ca sã-l
parafrazez pe „vãrul” Sorescu –, William
Shakespeare „craiovenizat” întru eternitatea
sa, îi trimit acest gând în semn de omagiu
necondiþionat.

Patrel Berceanu: un omagiu…Patrel Berceanu: un omagiu…Patrel Berceanu: un omagiu…Patrel Berceanu: un omagiu…Patrel Berceanu: un omagiu…

Între 23 ºi 26 aprilie, Craiova
devine Mecca artelor teatrale, cu
o concentrare impresionantã de
forþe din sfera culturalã de pe în-
treg mapamondul, anunþã repre-
zentanþii Naþionalului craiovean.
Premiului Europa pentru Teatru
va aduce aici peste 60 de jurna-
liºti de la cele mai faimoase publi-
caþii din Europa, dar ºi din Statele
Unite ale Americii, regizori de no-
torietate internaþionalã ºi artiºti re-
cunoscuþi la nivel mondial, totul-
 în continuarea Festivalului Inter-
naþional „Shakespeare”. Înfiinþat
în 1986 ca proiect pilot al Comi-
siei Europene ºi acordat prima
datã în 1987, Premiul Europa pen-
tru Teatru este, în general, con-
ferit artiºtilor ºi instituþiilor teatra-
le, care, prin activitatea lor, au
contribuit la o înþelegere mutualã
mai bunã între naþiuni.

Emil Boroghinã: „Niciodatã
nu aº fi visat cã Premiul

se poate desfãºura la Craiova!”
«Am participat la Premiul Eu-

ropa pentru Teatru încã din anul
2006, la Torino, apoi la Salonic,
Wroclaw ºi ultima datã la Sankt
Petersburg. Vã rog sã mã credeþi
cã este un eveniment copleºitor.
Iar pentru Craiova, care este un
oraº mai mic decât amintitele ca-
pitale culturale, este o piatrã de

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

Programul zilei de astãzi
Ora 9.00, Teatrul

Naþional „Marin So-
rescu” (bibliotecã):
Atelier de teatrologie
realizat în colaborare
cu Asociaþia Internaþi-
onalã a Criticilor de
Teatru ºi Departamen-
tul 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): Sesiune de
shakespeareologie organizatã în colaborare cu Asociaþia Internaþionalã a
Criticilor de Teatru (A.I.C.T.). Moderator: Octavian Saiu.

Ora 16.00, centrul Craiovei: „Romeo ºi Julieta” spectacol comu-
nitar itinerant realizat de Compania Parrabbola (Marea Britanie), Compa-
nia Teatrulescu ºi Festivalul Internaþional Shakespeare (regia: Philip Parr).

Ora 17.00, restaurantul Big Ben: „De ce, încã, Shakespeare?”,
întâlnire cu George Banu, teatrolog, profesor universitar, preºedintele de
onoare al Asociaþiei Internaþionale a Criticilor de Teatru, la invitaþia revis-
tei „Dilema Veche”.

Ora 19.00, Filarmonica „Oltenia”: Concert simfonic. Dirijor: Chris
Petrie (Marea Britanie).

Ora 21.30, Piaþa „Mihai Viteazul”: „În inima nopþii – Episodul Lear”,
spectacol prezentat de Teatrul de Stat Oradea (regia: Gavriil Pinte).

Ora 20.00, Teatrul Naþional Bucureºti (Sala Mare): „Furtuna”,
spectacol prezentat de Teatrul Naþional „I.L. Caragiale” Bucureºti (regia:
Alexander Morfov, Bulgaria).

Premiul Europa pentru TPremiul Europa pentru TPremiul Europa pentru TPremiul Europa pentru TPremiul Europa pentru Teatrueatrueatrueatrueatru     vvvvva fi decernat,a fi decernat,a fi decernat,a fi decernat,a fi decernat,
marþi seara, la Craiovamarþi seara, la Craiovamarþi seara, la Craiovamarþi seara, la Craiovamarþi seara, la Craiova

„Pentru noi, aceastã manifestare este extrem de importantã. Este
poate cel mai frumos lucru care petrece în teatrul mondial”, a declarat,
ieri, Emil Boroghinã, directorul Festivalului Internaþional „Shakespea-
re”, referindu-se la Premiului Europa pentru Teatru, recompensa eu-
ropeanã cea mai prestigioasã a teatrului în lume. Cea de-a XV-a ediþie
a evenimentului, precum ºi ediþia a XIII-a a Premiului Europa Noi
Realitãþi Teatrale, se vor desfãºura în perioada 23-26 aprilie, la Craio-
va. Comparatã cu Oscarul pentru film, înalta distincþie îi va fi conferi-
tã lui Mats Ek, coregraf ºi regizor suedez de renume internaþional, în
cadrul unei ceremonii anunþate pentru marþi, 26 aprilie, de la ora 21.30,
la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”.

încercare. Am dorit foarte mult sã
aducem acest Premiu la Craiova
ºi pentru ideea de Capitalã Cultu-
ralã Europeanã. Am avut convin-
gerea cã oraºul nostru va putea
sã câºtige acest titlu. Din neferi-
cire, a fost scoasã pe nedrept, în
opinia mea, din competiþie», a
declarat, ieri, Emil Boroghinã,
directorul Festivalului Internaþio-
nal „Shakespeare”, în cadrul unei
conferinþe de presã.

«Propunerea a fost adresatã
Festivalului Internaþional „Shake-
speare” de unul dintre oamenii
care au contribuit de-a lungul tim-
pului la desfãºurarea Premiului
Europa pentru Teatru, criticul bri-
tanic Ian Herbert, preºedinte de
onoare al Asociaþiei Internaþiona-
le a Criticilor de Teatru. Acest lu-
cru vã mãrturisesc cã m-a luat
prin surprindere. Niciodatã nu aº
fi visat cã Premiul se poate des-
fãºura la Craiova! Este o mani-
festare atât de mare încât, deºi
sunt un om cu aspiraþii, nu am
crezut cã ea va avea loc, în final,
la Craiova. Este comparat de foar-
te mulþi cu Premiul Oscar pentru
Film», a mai spus Emil Boroghi-
nã. Directorul Festivalului Inter-
naþional „Shakespeare” i-a mulþu-
mit lui Alessandro Martinez,
secretar general al Premiului Eu-
ropa pentru Teatru, „pentru încre-
derea pe care a avut-o ca oraºul

Craiova sã gãzduiascã acest mare
eveniment”. Alessandro Martinez
a remarcat, cu acest prilej, inves-
tiþiile fãcute în culturã la Craiova
ºi faptul cã teatrului i se acordã
aici o atenþie deosebitã.

Câºtigãtorul suedez Mats Ek 
se va afla pe scenã în dublu rol,

de coregraf ºi dansator
Premiul Europa pentru Tea-

tru, ediþia a XV-a, îi este confe-
rit lui Mats Ek, coregraf ºi regi-
zor suedez de renume internaþi-
onal, ale cãrui creaþii artistice ºi-
au pus amprenta în mod decisiv
asupra evoluþiei dansului con-
temporan Premiul Special îi este
acordat din partea Preºedintelui
Juriului Premiului Europa pentru
Teatru regizorului Silviu Purcã-
rete, reprezentant al artei drama-
tice apreciat nu numai în Româ-
nia, ci ºi ºi în strãinãtate. Cel de-
al XIII-lea Premiu Noi Realitãþi
Teatrale va fi acordat artiºtilor
Viktor Bodo (Ungaria), Andreas
Kriegenburg (Germania), Juan
Mayorga (Spania), National
Theatre of Scotland (Scoþia /
Regatul Unit al Marii Britanii) ºi
Joel Pommerat (Franþa).

În aceastã perioadã, la Craiova
vor fi prezentate mai multe spec-
tacole ale câºtigãtorilor. Mats Ek-
 se va afla pe scenã în dublu rol,

de coregraf ºi dansator, în „Ro-
manian Memory”, o creaþie spe-
cial conceputã pentru Premiul Eu-
ropa pentru Teatru, precum ºi în
rolul de coregraf în „Axe”, douã

spectacole de balet ce vor închi-
de cea de-a XV-a ediþie a mani-
festãrilor, în seara de 26 aprilie,
dupã ceremonia de premiere.

MAGDA BRAT U  
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O noapte de lecturi la Casa de Culturã „Traian Demetrescu”
Casa de Culturã „Traian Demetrescu” organizeazã de astã-searã,

începând cu ora 19.00, pânã mâine dimineaþã, spre ora 4.00, în Salo-
nul Medieval, programul de lecturi publice „Noaptea ªeherezadei”,
în cadrul cãruia 35 de scriitori – majoritatea craioveni – vor citi din
producþiile lor literare. Participanþii sunt autori consacraþi, cu vizibi-
litate naþionalã ºi internaþionalã, membri ai Uniunii Scriitorilor din
România, dar ºi tineri cu potenþial, laureaþi ai unor concursuri de
creaþie literarã sau colaboratori la reviste culturale de renume.

Vor veni în faþa publicului pentru a lectura pagini inedite din pro-
pria creaþie Jean Bãileºteanu, Andrada Bãleanu, Alexandra ºi Adrian
Bodnaru, Cristian Liviu Burada, Ionel Ciupureanu, Nicolae Coande,
Maria Dinu, Mariana Dobricã, Horia Dulvac, Adela Efrim, Mihai Firi-
cã, Gabriela Gheorghiºor, Mihai Ghiþulescu, Liliana Hinoveanu, Ale-
xandru Ioan, Alexandru Ionaºcu, Dominique Iordache, Florin Lo-

Din 1974 ºi pânã în prezent,
George Banu este profesor univer-
sitar doctor la Universitatea Sorbo-
na (Paris, Franþa) ºi la Universita-
tea Louvain la Neuve (Belgia). Ales
pentru trei mandate succesive pre-
ºedinte al Asociaþiei Internaþionale
a Criticilor de Teatru, actualmente
preºedinte de onoare, director al
celebrei Academii Experimentale de
Teatru de la Paris, marele critic a
semnat cãrþi ºi filme remarcabile,
consacrate figurilor exemplare ale
spectacolului contemporan ºi aspec-
telor esenþiale ale artei teatrului.
Cãrþile sale au fost publicate la edi-
turi prestigioase, ca „Gallimard” ºi
„Flammarion”.

Este deþinãtor a trei doctorate în

«Nu am ales, ci am optat pentru l’entre – deux, universitatea ºi teatrul.
Am fost un fel de mesager, un Arlechino slugã la doi stãpâni, dar adesea
plin de frustrare, de îndoialã, neaparþinând total niciunuia dintre domenii.
Un hibrid, un personaj impur, dar nicicum un impostor. ªi, poate, origi-
nalitatea poziþiei mele de aici a provenit. Din teama, pe de o parte, de a nu
furniza cunoºtinþe abstracte, iar, pe de altã parte, din aceea de a nu mã
satisface doar cu datele concretului. Eu mi-am hrãnit învãþãmântul din
teatrul pe care l-am vãzut ºi din discuþiile cu artiºtii pe care i-am cunos-
cut, dar, totodatã, eu am privit teatrul ºi din perspectiva istoriei imediate,
a ierarhiilor indispensabile, a organizãrii unui peisaj. De aceea am fost un
profesor implicat. De aceea m-am îndoit de condiþia profesorului univer-
sitar. Dar nici nu m-am instituit în creator improvizat. Am trãit cu aceas-
tã îndoialã. Ea mã constituie. Ea e adevãrul posturii mele». George Banu

„Dãruim studenþilor nu ce ºtim, ci le ofe-
rim ceea ce credem pentru noi înºine cã e
necesar pentru viaþã. În artã aceasta-i nece-
sar. Esenþial. O asemenea convingere m-a
reconciliat cu practica universitarã”, a afir-
mat, ieri, la Craiova, reputatul profesor, cri-
tic ºi istoric de teatru George Banu, vorbind
despre vechea sa „reticenþã faþã de exerci-
þiul pedagogic”. „Eu mi-am hrãnit învãþãmân-
tul din teatrul pe care l-am vãzut ºi din dis-
cuþiile cu artiºtii pe care i-am cunoscut”, a
mai spus domnia sa.

Reflecþiile autobiografice despre relaþia între
teatru ºi universitate au fost fãcute în contextul
primirii, din partea Universitãþii din Craiova, a
titlului de Doctor Honoris Causa pentru extra-

ordinara carierã pedagogicã a domniei sale ºi
pentru permanenta cercetare a fenomenului
teatral românesc ºi internaþional. Evenimentul
a avut loc ieri, în cadrul celei de-a X-a ediþii a
Festivalului Internaþional „Shakespeare”, care
se desfãºoarã în perioada 14-23 aprilie, sub sem-
nul împlinirii a 400 de ani de la trecerea în ne-
fiinþã a marelui dramaturg.

Pe lângã artiºti din þãri de pe patru conti-
nente, ce propun diferite viziuni ale operei
shakespeariene, festivalul a adus la Craiova
shakespeareologi ºi teatrologi de reputaþie
mondialã. Între aceºtia, ºi George Banu – per-
sonalitate care a dat prestigiu criticului de tea-
tru în lumea artelor, având merite excepþiona-
le în cercetarea ºi pedagogia teatralã.

Emil Boroghinã, directorul Festivalului Internaþional „Shakespea-
re”: «George Banu este unul dintre cei mai strãluciþi reprezentanþi ai cultu-
rii româneºti ºi universale. Este o personalitate uriaºã a teatrului mondial.
Noi, generaþia noastrã, ne mândrim cã i-am fost contemporani ºi colegi,
aºa cum cei de dinaintea noastrã se puteau mândri cu faptul cã au stat
alãturi de Eliade, de Cioran sau de Eugen Ionescu. Trebuie sã îi mulþumesc
lui George Banu pentru tot ce a fãcut pentru teatrul mondial, din calitãþile
domniei sale ºi de profesor, dar ºi de preºedinte executiv ºi apoi de onoare
al forului mondial al criticii – Asociaþia Internaþionalã a Criticilor de Teatru.
Sã-i mulþumesc pentru tot ce a fãcut pentru teatrul românesc, mai ales
începând din 1989 încoace. Pentru prietenia ºi încurajarea permanentã
adresatã Teatrului Naþional din Craiova ºi Festivalului Internaþional „Shake-
speare”. Este pentru noi un reper, un prieten de o cãldurã care nu poate fi
descrisã ºi recunoºtinþa noastrã faþã de domnia sa este uriaºã».

artã ºi teatru, ca ºi a numeroase dis-
tincþii naþionale ºi internaþionale pen-
tru activitatea sa. Este membru al
Academiei Române din 2013 ºi
Doctor Honoris Causa al mai mul-
tor universitãþi. De asemenea, este
de trei ori laureat al criticii franceze
pentru cea mai bunã carte de teatru
ºi a fost distins cu Premiul
UNESCO pentru cel mai bun film
documentar despre teatru. A primit,
în Franþa, Ordinul Artelor ºi Litere-
lor, Ordinul Meritul Naþional, pre-
cum ºi Les Palmes Academiques.

„Universitatea din Craiova
celebreazã ºi recunoaºte azi

o carierã strãlucitã”
„Universitatea din Craiova cele-

breazã ºi recunoaºte azi o carierã
strãlucitã, atât sub aspectul rigorilor
instituþionale, cât mai ales sub as-
pectul reverenþei din partea profesi-
oniºtilor, a comunitãþii, respectiv a
celor în slujba cãrora se aflã ºi uni-
versitãþile. (…). Prin temele de care
s-a preocupat, prin lucrãrile pe care
domnia sa le-a scris, prin valorile pe
care le-a promovat, a creat legãturi
vitale între teatru ºi fiecare dintre noi,
în aºa fel încât, dupã ce îl citim pe
George Banu, regândim teatrul, re-
gândim cunoaºterea prin teatru ºi cu-
noaºterea în sine. (…) Suntem ono-
raþi sã vã primim astãzi ca membru
al comunitãþii academice a Almei
Mater Craiovensis, spunându-vã bun
venit, domnule profesor! Vã felici-
tãm pentru tot ce aþi realizat pânã în
prezent, vã urãm sãnãtate ºi vã do-
rim sã vã continuaþi proiectele cu
aceleaºi devotament ºi pasiune», s-a
adresat reputatului critic prof. univ.
dr. Cezar Spânu, rectorul Univer-
sitãþii din Craiova.

„Universitatea din Craiova este
onoratã sã-ºi arate admiraþia ºi sã
recunoascã meritele acestui inte-
lectual care a marcat cultura uni-
versalã ºi universitarã, nu doar te-
atrologicã, sã recunoascã parcur-
sul etic ºi exemplar al lui George
Banu”, a adãugat conf. univ. dr.
Gabriel Coºoveanu, în Laudatio.

„Eu le-am arãtat, îmi mãrturi-
sesc azi foºti studenþi, un mod
de a se situa faþã de teatru.

Faþã de universitate”
Primirea în corpul academic cra-

iovean i-a prilejuit criticului George
Banu un discurs despre „reconcilie-
rea tardivã cu pedagogia”, pornind
de la o veche reticenþã a domniei sale
de a fi profesor. «Un diagnostic ne-
milos mi s-a încrustat în minte încã
din tinereþe, când, deja fiind asistent,
o prietenã, la colþ de stradã, mi-a ci-

tat o frazã teribilã din „Unchiul Va-
nia”, care defineºte impasul unui pro-
fesor, acela al lui Serebriakov despre
care el spune cã: „a predat lucruri
pe care colegii sãi le ºtiu, iar pe oa-
menii simpli nu îi intereseazã», a ex-
plicat Banu. «Din orgoliu, am refu-
zat sau am rãmas surd la relaþiile ivi-
te din atracþia pentru ce reprezen-
tam ca rol „universitar”. Ele au fost
numeroase, dar am rezistat. Mã te-
meam, ºi în acest domeniu, sã devin
un Serebriakov. Nu e uºor sã fii pro-
fesor. Nu m-am asimilat niciodatã
integral cu funcþia ºi ceea ce com-
portã ea ca autoritate, adevãratã sau
iluzorie», a mai spus domnia sa.

De peste patru decenii însã
George Banu este profesor la uni-
versitãþi din Franþa ºi Belgia, dãruin-
du-se pedagogiei ºi studenþilor «cu
sentimentul secret al „neîmplinirii”
niciodatã explicit exprimat», dupã
cum a mãrturisit. O frazã a lui Os-
car Wilde l-a tulburat – „Nimic din
ce e esenþial nu poate fi predat” –,
lãsându-i sentimentul cã esenþialul
îi scapã. „Pânã în ziua în care mi-a

apãrut rãspunsul ce mi-a servit de
remediu ºi în care m-am recunos-
cut. Wilde, am înþeles, se referea la
cunoºtinþe, dar nu ele sunt, pânã la
urmã, esenþiale, ci altceva, ceva ce
se poate totuºi transmite: o condui-
tã umanã. Dãruim studenþilor nu ce
ºtim, ci le oferim ceea ce credem
pentru noi înºine cã e necesar pen-
tru viaþã. În artã aceasta-i necesar.
Esenþial. O asemenea convingere m-
a reconciliat cu practica universita-
rã. Eu le-am arãtat, îmi mãrturisesc
azi foºti studenþi, un mod de a se
situa faþã de teatru. Faþã de univer-
sitate», a afirmat George Banu la
primirea titlului de Doctor Honoris
Causa al Universitãþii din Craiova.

«Reconcilierea tardivã cu peda-
gogia nu e simptomul unei nostal-
gii legate de „tinereþea” de altãda-
tã, cea a mea ºi a studenþilor de
atunci. Nu, e consecinþa unei des-
coperiri ºi a unei împliniri tardive:
a fi profesor înseamnã a te înscrie
în timp. ªi azi, în epoca accelerã-
rii, acesta e un lucru preþios», a
încheiat domnia sa.

greºteanu, Ion Maria, Daniela Micu, Petriºor Militaru, Eleanor Mir-
cea, Emilian Mirea, Luiza Mitu, Ion Munteanu, Gabriel Nedelea, Vio-
rel Pârligras, George Popescu, Lorena Stuparu, Anca ªerban Con-
stantinescu, Cornel Mihai Ungureanu, Eliza Voinea, Roxana ªtiubei ºi
Aurelian Zisu. Moderatori ai întâlnirii sunt Luiza Mitu ºi Cornel Mihai
Ungureanu, iar intrarea publicului este liberã.

Potrivit organizatorilor, „evenimentul este organizat cu ocazia Zi-
lei Internaþionale a Cãrþii ºi a Drepturilor de Autor, sãrbãtoritã în
fiecare an pe 23 aprilie, sub auspiciile UNESCO, în scopul promo-
vãrii lecturii, publicãrii ºi a drepturilor de autor ºi îºi propune pune-
rea în valoare a identitãþii literare locale ºi coagularea energiilor crea-
toare, dar ºi utilizarea literaturii ca o cale de regenerare a comunitãþii
locale, ca mijloc de activare urbanã, de intersecþie spiritualã, de co-
municare si coeziune comunitarã”.
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Regiunea Înãlþimile Golan reprezintã o “li-
nie roºie” pentru Israel ºi acest teritoriu va
rãmâne israelian, a declarat premierul Ben-

O simpatizantã
a reþelei Stat Islamic
pregãtea atacuri
cu arme chimice
la ºcoli
din Danemarca

O adolescentã simpatizantã a
reþelei teroriste Stat Islamc
intenþiona sã comitã atentate
cu arme chimice la ºcoli din
Danemarca, complotul fiind
dejucat de un militar american,
informeazã presa danezã.
Cãpitanul american Bradley
Grimm a fost medaliat în
Danemarca pentru cã a
dezvãluit planul unei adoles-
cente în vârstã de 15 ani de a
comite un atentat într-o ºcoalã
din Danemarca. Adolescenta,
simpatizantã a reþelei teroriste
Stat Islamic, plãnuia sã comitã
atacuri cu arme chimice la
ºcoli din oraºele daneze Copen-
haga ºi Farevejle. Conform
serviciilor de informaþii,
adolescenta a avut drept
complice o tânãrã de 24 de ani
revenitã recent din Siria.
Bradley Grimm a obþinut
informaþiile prin mijloace
specifice, în contextul în care
participã la operaþiunile
coaliþiei internaþionale care
efectueazã raiduri antiteroriste
în Siria ºi Irak.

Organizaþia islamistã
palestinianã Hamas
revendicã atentatul
antiisraelian
de la Ierusalim

Miºcarea islamistã palesti-
nianã Hamas a revendicat,
ieri, atentatul comis luni în
oraºul Ierusalim, soldat cu 20
de rãniþi, informeazã presa
israelianã. Gruparea funda-
mentalistã care deþine contro-
lul asupra teritoriului palesti-
nian Fâºia Gaza l-a elogiat pe
autorul atentatului, Abdel
Hamid Abu Srour, un militant
în vârstã de 19 ani care a
murit miercuri în urma
rãnilor suferite. Autorul
atentatului locuia în tabãra de
refugiaþi palestinieni Aida,
situatã în apropierea oraºului
Betleem, în Cisiordania. 20 de
persoane au fost rãnite în
atacul terorist comis luni
dupã-amiazã în sudul oraºului
Ierusalim. O explozie a avut
loc la bordul unui autobuz de
transport în comun, pe Bule-
vardul Hebron din Ierusalim,
la periferia sudicã a oraºului
împãrþit între Israel ºi Autori-
tatea Palestinianã. Atentatul a
avut loc la bordul unui
autobuz al liniei 12, în zona
Moshe Baram, în partea
israelianã a oraºului. Vehicu-
lul de transport în comun
circula din cartierul Talpiotul
de Est (Armon HaNatziv) spre
Muntele Herzl. Ca rezultat al
exploziei, un alt autobuz ºi un
autoturism au luat foc.

Organizaþia teroristã Stat Isla-
mic (SI) a executat cel puþin 250
de femei în oraºul irakian Mosul,
dupã ce acestea s-ar fi opus scla-
viei sexuale în slujba militanþilor
reþelei, afirmã un oficial kurd, ci-
tat de agenþia de ºtiri AhlulBayt. În
ultimii doi ani, militanþii reþelei te-
roriste Stat Islamic au supus la
scalvie sexualã mii de femei rãpite
din teritoriile comunitãþilor kurde,
yazide ºi ºiite. Deseori, femeiile fac
obiectul unor schimburi între mili-
tanþi, iar în cazul în care refuzã sã
se supunã, sunt ucise ºi îngropate
alãturi de membrii familiilor lor.
Said Mamuzini, un oficial din ca-
drul Partidului Democratic din
Kurdistan, a declarat pentru agen-
þia de ºtiri AhlulBayt, cã cel “cel

Revenirea la negocierile de
pace de la Geneva nu va avea loc
prea curând, în cazul în care si-
tuaþia din Siria continuã, avertizea-
zã liderul unei grupãri siriene de
opoziþie. Anas al-Abda, liderul
Coaliþiei Naþionale Siriene, o gru-
pare de opoziþie cu sediul în Tur-
cia, a afirmat cã regimul preºe-
dintelui Bashar al-Assad a “îngro-
pat” acordul de încetare a focu-
lui, avertizând cã existã pericolul
ca negocierile de pace sã eºueze
în totalitate. Armistiþiul, care era
în vigoare din data de 27 februra-
rie, a redus în mod semnificativ
nivelul violenþei din Siria, însã a
încetat pe fondul luptelor din nor-
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Rusia îºi menþine o “prezenþã
militarã considerabilã” în Siria
“în pofida anunuþului privind re-
tragerea parþialã” a trupelor sale,
a declarat, ieri, la Ankara, secre-
tarul general al Alianþei Nord-
Atlantice, Jens Stoltenberg. “În
pofida anunþului privind retrage-
rea parþialã a trupelor, observãm
cã Rusia menþine o prezenþã mi-
litarã considerabilã pentru a sus-
þine regimul Bashar al-Assad în
Siria”, a spus Jens Stoltenberg.
Acesta a adãugat cã deºi întâm-
pinã dificultãþi, armistiþiul se aflã
la baza gãsirii unei soluþii paºni-
ce negociate, care sã rãspundã

crizei. ªi preºedinþia Statelor
Unite a exprimat preocupare în
legãturã cu presupusa suplimen-
tare a capacitãþilor militare ruse în
Siria, informeazã site-ul agenþiei
Reuters. “Statele Unite sunt preo-
cupate în legãturã cu informaþii-
le potrivit cãrora Rusia transferã
materiale militare suplimentare în
Siria”, a spus Ben Rhodes, ad-
junct al consilierului prezidenþial
american pentru Siguranþa Naþi-
onalã. Ben Rhodes a fãcut aces-
te declaraþii în Arabia Sauditã,
unde preºedintele SUA, Barack
Obama, participã la o reuniune a
statelor din Golful Persic.

jamin Netanyahu, ignorând criticile State-
lor Unite ºi Uniunii Europene. “Înãlþimile
Golan reprezintã o linie roºie pentru Israel;
regiunea va rãmâne sub suveranitate israe-
lianã”, a afirmat Benjamin Netanyahu în
cursul unei vizite oficiale în Rusia. “Facem
tot posibilul pentru a evita apariþia unui nou
front terorist antiisraelian în Platoul Golan”,
a spus liderul Israelului. În urmã cu câteva
zile, Departamentul de Stat american a
anunþat cã regiunea Înãlþimile Golan “nu
este parte a Israelului”, o poziþie ce relevã
tensiunile dintre Administraþia Barack Oba-
ma ºi Guvernul Benjamin Netanyahu. John
Kirby, purtãtorul de cuvânt al Departamen-
tului de Stat, a þinut sã clarifice, luni searã,
poziþia Statelor Unite faþã de statutul Înãlþi-
milor Golan. “Poziþia noastrã este aceeaºi,

o menþinem de mult timp. Toate adminis-
traþiile americane, atât democrate, cât ºi
republicane, au spus clar începând din anul
1967 cã aceste teritorii nu sunt parte a Is-
raelului”, a spus reprezentantul diplomaþiei
SUA.  O abordare similarã a avut Înaltul
reprezentant UE pentru Afaceri Externe,
Federica Mogherini. “Uniunea Europeanã
recunoaºte statul Israel în cadrul frontie-
relor stabilite înainte de anul 1967, indife-
rent de revendicãrile Guvernului israelian
în alte zone”, a declarat Federica Moghe-
rini. “Aceasta este o poziþie reafirmatã de
Uniunea Europeanã ºi de statele membre”,
a adãugat ºeful diplomaþiei europene. Isra-
elul a anexat Podiºul Golan, care aparþinea
Siriei, în anul 1981, dupã ocuparea zonei
în Rãzboiul de ªase Zile din 1967.

Revenirea la negocierile de pace
de la Geneva este dificilã

dul þãrii care au avut loc în ultima
sãptãmânã. În semn de protest,
delegaþia opoziþiei ºi-a suspendat
participarea la discuþiile de la Ge-
neva, invocând raidurile aeriene
guvernamentale care au avut drept
þintã douã oraºe controlate de opo-
ziþie, în nord-vestul Siriei, ºi care
s-au soldat cu moartea a 44 de ci-
vili. Anas al-Abda a mai declarat
cã forþele guvernamentale au în-
cãlcat armistiþiul de peste 2.100
de ori în ultimele 53 de zile. Coa-
liþia Naþionalã Sirianã este parte a
Înaltei Comisii de Negocieri, ce
reuneºte principalele grupãri ale
opoziþiei care participã la negocie-
rile de pace de la Geneva.

SI a executat cel puþin
250 de femei în Mosul

puþin 250 de femei au fost execu-
tate la Mosul, pentru cã au “refu-
zat sã accepte practica jihadului
sexual” ºi cã “uneori, membrii fa-
miliilor fetelor sunt de asemenea,
executaþi”. Treptat, forþele kurde
ºi irakiene, ajutate de raidurile ae-
riene ale coaliþiei internaþionale, în-
cearcã sã înconjoare oraºul Mo-
sul, ocupat de organizaþia teroristã
Stat Islamic în iunie 2014. Pe data
de 18 aprilie, preºedintele ameri-
can, Barack Obama, a afirmat cã
oraºul Mosul ar putea fi eliberat
pânã la finalul acestui an. Obama a
adãugat cã Statele Unite vor trimi-
te ajutor suplimentar pentru a sus-
þine forþele irakiene în recucerirea
teritoriilor ocupate de militanþii re-
þelei teroriste.
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Comoara

Se difuzeazã la HBO ºi HBO HD,
ora 16:05

Costi lucreazã la primãrie ºi
duce o viaþã liniºtitã, cum îi
place lui sã spunã. Seara
obiºnuieºte sã-i citeascã
poveºti fiului sãu de 6 ani.
Preferata lor e Robin Hood.
Într-o searã, un vecin îl roagã
sã-i împrumute niºte bani. E
disperat, banca i-a scos apar-
tamentul la vânzare. Costi
ezitã, l-ar împrumuta pe vecin,
dar asta i-ar periclita liniºtea,
are ºi el credite la bancã...

Burlesque: Vis împlinit

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 23:15

Odatã cu muzicalul Burles-
que, un film electrizant, în
timpul cãruia nu-þi poþi stã-
pâni picioarele sã nu batã
tactul ºi ochii sã nu zâmbeas-
cã de încântare, scenaristul ºi
regizorul Steven Antin ne
oferã o poveste nemuritoare
despre aspiraþii împlinite în
lumea showbiz-ului. Este o
piatrã de hotar pentru diver-
tismentul live, un film strãlu-
citor care dã o nouã culoare
ºi o nouã imagine filmului de
divertisment...

Troia

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Când Paris o rãpeºte pe
Elena, soþul ei, regele Mene-
laus, insultat ºi cu onoarea
distrusã, porneºte în recupe-
rarea soþiei ºi în pedepsirea
duºmanului. Mândria familialã
spune cã un afront adus lui
Menelaus este un afront adus
fratelui sãu, Agamemnon,
puternicul rege din Micene,
care uneºte imediat toate
armatele vaste ale Greciei
pentru a o aduce pe Elena...

VINERI - 22 aprilie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 Starea naþiei
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Armãsarul sãlbatic
1998, Australia, Animaþie,

Aventuri
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Dincolo de hartã (R)
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Ne vedem la TVR
18:00 Ne vedem la TVR
19:00 Cooltura
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 O datã’n viaþã
22:25 Starea zilei
22:35 O datã’n viaþã
00:00 Gimnasticã ritmicã
01:00 Tot ce conteazã (R)
02:00 Sport (R)
02:10 Telejurnal (R)
03:00 Gimnasticã ritmicã (R)
03:55 Discover Romania
04:05 Cooltura
04:45 Ne vedem la TVR
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de ºtiinþã
08:20 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Naturã ºi aventurã
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Actual pe 2
14:10 5 minute de istorie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 Interzis, arestat, cenzurat
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Naturã ºi aventurã
19:30 Naturã ºi aventurã
20:10 Biloxi Blues
1988, SUA, Comedie, Dramã
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Dincolo de viitor
23:10 Pedeapsa de pe muntele

Eiger
1975, SUA, Acþiune, Thriller
01:20 Interzis, arestat, cenzurat
01:30 Deportaþii
02:30 Europa 360°
03:00 La fix
04:00 Popasuri folclorice
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 5 minute de istorie
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:45 Uriaºul meu
09:30 În mijlocul furtunii
11:00 Cel mai mare ipohondru
12:50 Pierdut in Yonkers
14:45 Bãiatul din oglindã
16:05 Comoara
17:35 Filme ºi vedete
18:10 Whiplash
20:00 Cut Bank
21:35 300: Ascensiunea unui

imperiu
23:20 Kingsman: Serviciul secret
01:30 Ispita
03:15 50 de copii: Misiunea de

salvare a domnului ºi doamnei
Kraus

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
23:15 Burlesque: Vis împlinit
2010, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
01:45 Ce spun românii (R)
02:45 La Mãruþã (R)
04:15 Vorbeºte lumea (R)
06:15 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ

08:30 Teleshopping
08:45 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
23:00 Regina
00:30 Santa Diabla
01:15 Lupta rozelor (R)
03:00 Avenida Brasil (R)
04:00 Regina (R)
05:15 Avenida Brasil

08:15 Picnic (R)
11:00 La bloc (R)
13:15 Renunþã, Dorothy! (R)
15:00 Aterizare forþatã (R)
16:30 La bloc
18:45 Privind în urmã
2010, Dramã
20:30 O relaþie specialã
22:30 Tatãl fantomã
00:30 O relaþie specialã (R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Troia
2004, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi
23:30 iUmor (R)
01:30 Pe picior greºit
2001
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 TELESHOPPING
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 VACANÞA MARE
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Dosarele DNA (R)
08:20 Focus din inima

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

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

bine
20:30 Ion: Blestemul pãmântu-

lui, blestemul iubirii
1980, România, Dramã,

Istoric
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:30 La TV (R)
2015, Comedie
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 Cupa Meseriaºilor
13:00 Fotbal Cupa Turciei

semifinala: Konyaspor -
Fenerbahce

15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Fight Night: Greu de

ucis
23:00 Nitro Circus
23:30 Nitro Circus
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Fight Night: Greu de

ucis
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratvineri, 22 aprilie - max: 23°C - min: 9°C

$
1 EURO ........................... 4,4789 ............. 44789
1 lirã sterlinã................................5,6904....................56904

1 dolar SUA.......................3,9638........39638
1 g AUR (preþ în lei)........160,7356.....1607356

Cursul pieþei valutare din 22 aprilie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!

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.

PETCU GEANINA MARINE-
LA cu domiciliul în Craiova stra-
da Arþarului, Nr. 29 anunþã pu-
blicul interersat asupra elaborã-
rii primei versiuni a PUZ” SU-
PRAETAJARE IMOBIL EXIS-
TENT D+P+4E LA D+P+6E – 7,8
RETRASE . Consultarea primei
versiuni se poate realiza la se-
diul A.P.M. str. Petru Rareº Nr. 1,
Craiova site-ul APM DOLJ http//
apmdj.anpm.ro. Comentariile ºi
sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Dolj în ter-
men de 18 zile calendaristice de
la data prezentului anunþ.

Popa&Asociaþii Insolvenþã
IPURL cu sediul în Craiova, str.
Popa ªapcã, bl.Popa ªapcã,
sc.B3,ap.45, Dolj, în calitate de
lichidator judiciar al SC COL-
MAT SRL, organizeazã licita-
þie cu strigare pentru vânza-
rea bunurilor mobile de natu-
ra mijloacelor fixe situate în Co-
muna Breasta, sat Breasta, str.
Primãriei nr. 9, la data de
03.05.2016, ora 12. Bunurile su-
puse vânzãrii sunt: autoturism
Daewoo Cielo, centralã termi-
cã Ferolli. Caietul de sarcini ºi
raportul de evaluare se gãsesc
la sediul lichidatorului judiciar.
Preþul de pornire al licitaþiei
este cel din raportul de eva-
luare. La licitaþie pot partici-
pa persoane fizice sau juridi-
ce în condiþiile legii. Informa-
þii suplimentare pot fi solici-
tate la telefon: 0726402987,
fax: 0351411854, e-mail:
popa.asociatii@gmail.com.

Anunþul tãu!
COMUNA BISTREÞ anun-

þã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu
pentru proiectul „Îmbunãtã-
þirea ºi dezvoltarea infras-
tructurii legate de drumurile
agricole ºi de exploatare în
comuna Bistreþ”, propus a fi
amplasat în extravilanul co-
munei Bistreþ. Informaþiile
privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, jud. Dolj ºi la
sediul Primãriei Bistreþ, co-
muna Bistreþ, str. Calea Du-
nãrii, nr. 192, jud. Dolj, în zile-
le de luni-joi, între orele 8-
1630 ºi vineri între orele 8-14.
Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Dolj, mun. Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, jud. Dolj.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE SERVICIU
Angajez personal fri-
zerie / coafurã, mani-
chiurã, pedichiurã. Te-
lefon: 0764/125.224.

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase. Te-
lefon: 0766/359.513.
Fac menaj la bãtrâni.
Telefon: 0749/545.425.

Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Exclus
agenþi i .  Telefon:
0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.



cuvântul libertãþii / 13vineri, 22 aprilie 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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.

ANUNÞ

În conformitate cu prevederile art. 56 lit. d) ºi art.57 alin. (1) ºi alin.( 6) lit. a) din
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, Consiliul Judeþean Dolj organizeazã concurs de recrutare, pe
perioadã nedeterminatã, pentru funcþia publicã vacantã de conducere de Sef Serviciu al
Serviciului Dezvoltare Regionalã, Proiecte cu Finanþare Internaþionalã- Direcþia Afa-
ceri Europene, Dezvoltare Regionalã, Proiecte cu Finanþare Internaþionalã din cadrul
aparatului de specialitate.

Condiþii specifice de ocupare:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de

lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în ramura de ªtiinþã:
ªtiinþe economice;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraþiei publice, manage-
ment ori în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice minimum
2 ani;

-cunoºtinþe limba englezã: nivel avansat;
- cunoºtinþe avansate de operare pe calculator: certificat ECDL complet.
De asemenea, candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de

art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.

Concursul se organizeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj din Calea Unirii, nr. 19,
în data de 23 mai 2016, ora 10:00, probã practicã de verificare a cunoºtinþelor de
operare pe calculator-nivel avansat, 25  mai  2016,  ora 10:00, proba scrisã, 27 mai
2016, ora 10:00, interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, respectiv pânã la data de
11.05.2016, ora 16,00 la sediul Consiliului Judeþean Dolj din mun. Craiova, Calea
Unirii, nr.19, camera 1.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu docu-
mentele prevãzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor pri-
vind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Actele solicitate candidatilor ºi bibliografia se afiºeazã la sediul Consiliului Jude-
þean Dolj ºi pe site-ul Consiliului Judeþean Dolj www.cjdolj.ro .

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Judeþean Dolj din mun. Craio-
va, Calea Unirii, nr. 19, camera 1 ºi la telefon: 0251 408 270.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Casã cu 1000 m teren
str. Vasile Lupu. Tele-
fon: 0723/535.544

Vând casã mobilatã 3
camere , sat Mogoºeºti,
comuna Goieºti- Dolj.
Telefon: 0351/ 460.839;
0760/ 024.474.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.

Vând teren intravilan
4100 mp  la10 km
Craiova cu pomi , vie,
grãdinã flori. Telefon:
0727/ 884.205.
Vând teren intravilan
1120 mp zona C, în
spatele Parcului, Ale-
ea Potelu, utilitãþi îm-
prejmuit. Telefon:
0741/282.255.

Vând – sau schimb te-
ren intravilan 4300 mp
la 10 km de Craiova,
cadastru fãcut. Tele-
fon: 0727/884.205.
VÂND teren împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªim-
nicu de Jos la DJ – ca-
dastru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Naþi-
onalã Craiova- Bechet,
localitatea Secui. Preþ
convenabil. Telefon:
0764/214.269.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

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

AUTO
STRÃINE

Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Româ-
nia, benzinã. Detalii la
telefon: 0768/954.944.

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar-
de nouã, super între-
þinutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; -
An fabricatie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzina; Euro 4;
- Aer Conditionat; 6
airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon;
- Interior recaro; Pret
2700 Euro, negocia-
bil. Relatii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând þuicã. Telefon:
0747/674.714; 0745/
751.558.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând gãini pitice
COCHINCHINA ou-
toare. Telefon: 0721/
483.933.
Vând 12 bucãþi tabu-
rele din lemn mela-
minat. Telefon: 0728/
911.350.
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Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 22 aprilie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Semnãtura:..........................................

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

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.

Vând în Iºalniþa: pom-
pã de udat grãdina
Kama, 4 bare cornier
70 cm lungi de 2,80 m
1 leu/kg, douã foi tablã
zincatã 2/1 m, drujbã
electricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Producãtor - vând pu-
iet florifer, gladiole
Olandeze la kg ºi cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) anul III. Te-
lefon: 0727/714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând covor persan
2200/1800 bine întreþi-
nut - 80 lei, cruce mar-
murã scrisã 1200/400/
100- 80 lei, sãpun de
casã 5 lei kg, televizor
color Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând TV color D- 102
cm, cãrucior handica-
pat, pat mecanic, sche-
lã construcþii, sobã cã-
rãmidã completã, poli-
zor 2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele meta-
lice (4 gri ºi 4 albe). Te-
lefon: 0251/452.233.
Vând 1 loc de veci Ci-
mitir Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual subansam-
ble). Telefon: 0730/
304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii
marcã germanã,
hainã de piele de
cãprioarã nouã lun-
gã ºi Mouline  pen-
tru cusut goblen. Te-
lefon: 0752/236.667.

Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Caut electrician pentru
un Volvo, cãrucior pen-
tru copii, televizor Gol-
dstar, maºinã de cusut
Ileana, bicicletã copii, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti. 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 ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 2
camere, decomanda-
te, etaj 2, ultracentral,
microcentralã, aer con-
diþionat, liniºte ºi igie-
nã deplinã, înconjurat
de verdeaþã. Telefon:
0722/956.600.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
ultracentral. Prefer fa-
milie intelectuali. Tele-
fon: 0756/790.172.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut camerã. Telefon:
0764/308.822.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez teren pen-
tru amplasare a 5
magazine între blo-
curi vad foarte bun.
posibilitate de cum-
pãrare. Telefon:
0761/665.763.
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.

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

PIERDERI
Pierdut Anexã de Au-
torizare la sediu pen-
tru S.C. LIFE FOTO
SRL, J 16/ 1198/1998,
CUI: RO 11230897.
Se declarã nulã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CS Universitatea II Craiova
întâlneºte în aceastã dupã-amia-
zã, în Ardeal, pe Cetate Deva.
Bãieþii lui Bogdan Vrãjitoarea vin
dupã succesul din interemediara
de marþi cu CS Ineu, 3-1, doar
al doilea din aceastã primãvarã,
în vreme ce oponenta a câºtigat
la “masa verde” un joc cu Mine-
rul Motru, care din motive finan-
ciare nu a putut face deplasarea.
Altfel, misiunea “satelitului” se
anunþã una destul de complica-
tã, în contextul în care hunedo-
renii sunt singura echipã neînvin-

Alb-albaºtrii mici cautã sã cucereascãAlb-albaºtrii mici cautã sã cucereascãAlb-albaºtrii mici cautã sã cucereascãAlb-albaºtrii mici cautã sã cucereascãAlb-albaºtrii mici cautã sã cucereascã
Cetatea DeveiCetatea DeveiCetatea DeveiCetatea DeveiCetatea Devei

SERIA 4 – ETAPA A 24-A
Astãzi, ora 17:00: Cetate Deva – CS U II CRAIOVA, ACSO FILIAªI –

Minerul Motru, Pandurii II Tg. Jiu – Metalurgistul Cugir, FC Hunedoara –
Millenium Giarmata, Naþional Sebiº – ACS ASU Poli Timiºoara.

Mâine, ora 17:00: Performanþa Ighiu – Mãgura Cisnãdie, CS Ineu – Beci-
cherecu Mic.

CSM Lugoj stã în aceastã rundã.
1. ASU Poli* 49 9. Cisnãdie* 29
2. Ighiu 47 10. Pandurii II 28
3. Cugir* 45 11. Ineu* 24
4. Sebiº 37 12. CRAIOVA II* 21
5. Hunedoara 34 13. Motru 18
6. Lugoj 32 14. FILIAªI 16
7. Becicherecu* 31 15. Giarmata* 14
8. Deva* 30
* - un joc mai puþin.
Locul 1 promoveazã, locul 14 – posibil retrogradabil, locul 15 re-

trogradeazã.

sã a acestui retur, cinci victorii
ºi douã remize. În plus, au înre-
gistrat bilanþ maxim “acasã”, în
afarã cele trei puncte cadou cu
Motru învingându-le pe mai bine
poziþionatele Ighiu (2-1) ºi pe ri-
vala localã FC Hunedoara (cu un
neverosimil 4-0).

În tur, CS U II ºi Deva au în-
cheiat nedecis, 2-2. Atunci, cra-
iovenii au condus cu 2-0, goluri
Jurj (27) ºi Mãzãrache (48), Ce-
tate stabilind rezultatul final da-
toritã unei “duble” semnate de
ªaucã (68, 85).

Filiaºul are 3 puncte
la îndemânã cu Motru

Tot astãzi, ACSO Filiaºi primeº-
te, la Iºalniþa, vizita Minerului Mo-
tru. Formaþia pregãtitã de cãtre
Dragoº Bon porneºte net favoritã,
deºi poziþiile din clasament n-ar
conduce la asta. Argumentãm prin
faptul cã filieºenii reprezintã, mã-
car în ultimele jocuri, o nucã tare

pe teren propriu, învingând Timi-
ºoara (1-0) ºi remizând contra
Cugirului (1-1) – ambele aflate în
fotoliul de lider la acel moment. Un
argument ºi mai tare este îngrozi-
torul parcurs al formaþiei gorjene,
care nu a câºtigat vreun punct în
acest retur, din ºapte jocuri (gola-
veraj 2-23!!!), neincluzând aici ºi
forfaitul de runda trecutã, anunþat
în avancronica CS U II – Cetate

Deva. ªi filieºenii vin de asemenea
dupã un 0-3, dar pe teren, în com-
pania lui CSM Lugoj.

În prima parte a campionatului,
cele douã ºi-au împãrþit punctele,
încheind 1-1.

Cealaltã reprezentantã a noastrã
în ultimul eºalon naþional (Seria 3),
CS Podari (locul 9, cu 25p), joacã
mâine, la Turnu Mãgurele, cu Spor-
ting din localitate (locul 5, cu 33p).

Ocupanta poziþiei a treia din
play-off-ul elitei doljene, Dunã-
rea Calafat, a ratat calificarea în
semifinalele fazei judeþene a Cu-
pei României, dupã ce a cedat,
mai mult decât surprinzãtor, scor
1-3, miercuri searã, pe terenul lui
Inter Secui, liderul seriei 5 din
liga secundã.

Amfitrionii au început în trom-
bã ºi s-au distanþat la 2-0 în pu-
þin peste un sfert de orã de joc,
Voicu trecându-ºi în cont ambe-
le reuºite, în minutele 7, respec-
tiv 17. Secuiul putea duce rezul-
tatul la dimensiunile unia de ne-
prezentare, numai cã Lisandru
(65) a nimerit bara, de la punctul
cu var. Calafetenii au zis mulþu-

CUPA ROMÂNIEI – FAZA JUDEÞEANÃ – SFERTURI DE FINALÃ

Calafatul, eliminatã ruºinos de Secui
mesc ºi au reintrat în meci prin
Niculescu (70), care l-a bãtut pe
bravul goalkeeper Petre, provi-
denþial mai înainte în faþa acelu-
iaºi Niculescu (41) ºi a lui Micu-
lete (49). Ceauºu (83) a fost
aproape de 2-2, reluând cu ca-
pul, din 6 metri, pe lângã barã,
dupã care Ciucu (87) a închis ta-
bela, consfiinþind surpriza.

Dunãrea a acuzat arbitrajul la
douã dintre golurile gazdelor,
însã, per-ansamblu, victoria ce-
lor de la Secui nu poate fi nici-
cum pusã la îndoialã.

Inter Secui: Petre – Barbu, C.
Mihai, Stângã, Chira, Drâncea-
nu, Dan, Ciucu, Lisandru, F. Niþã,
Voicu. A mai evoluat: Cofin.

Dunãrea Calafat: Nedelcovici
– Cârstea, Popa, Mihai, Fãiniºi,
Niculescu, Riza, Târâºi, Micule-
te, Ceauºu, Dobre.Au mai jucat:
Ignat, Cimpoeru, Ciocioanã.

Într-un al t  meci disputat
miercuri, Viitorul Cârcea (locul
2 în play-off-ul Ligii 4) ºi-a res-
pectat statul de mare favoritã,
zdobind-o cu 6-1, în deplasare,
pe Aktiv Padea (locul 8 în seria
2 din Liga 5).

Celelalte sferturi de finalã, Da-
nubius Bechet (locul 5 în play-
off) – Dunãrea Bistreþ (locul 1
în play-out) ºi Recolta Ostroveni
(locul 4 în play-off) – Metropo-
litan Iºalniþa (locul 2 în play-out),
au fost amânate.

DIGI SPORT 1

18:00 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: CSM Bucureºti – HCM
Baia Mare / 20:30 – FOTBAL –
Liga I: Petrolul – FC Botoºani.

DIGI SPORT 2

11:00 – TENIS (M) – Turneul
“ATP BRD Nãstase-Þiriac Trop-
hy”, la Bucureºti: ziua a 5-a /
15:00, 19:30 – TENIS (F) –
Turneul de la Stuttgart, în Ger-
mania: ziua a 4-a.

DIGI SPORT 3

15:00 – TENIS (M) – Turneul
“ATP BRD Nãstase-Þiriac Trop-
hy”, la Bucureºti: ziua a 5-a /
22:00 – FOTBAL Spania – La
Liga: Las Palmas – Espanyol.

DIGI SPORT 4

10:00, 14:15 – MOTO GP –
Sesiuni de antrenamente Marele
Premiu al Spaniei / 17:00 – POLO
– Super Liga Naþionalã: Steaua –

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

CSM Digi Oradea /
18:15 – VOLEI (F) –
Divizia A1, play-off, fi-
nala: Alba Blaj – CSM
Târgoviºte / 21:45 –
RUGBY – Cupa Chal-
lenge: Harlequins – Gre-
noble.

DOLCE SPORT 1

20:30 – FOTBAL –
Liga I: Petrolul – FC
Botoºani / 4:30 – BAS-
CHET NBA: Memphis

Grizzlies – San Antonio Spurs.

DOLCE SPORT 2

13:30 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Barcelona, în Spania:
ziua a 5-a / 22:00 – FOTBAL
Spania – La Liga: Las Palmas –
Espanyol.

EUROSPORT 1

12:00, 16:30, 21:00 – SNO-
OKER – Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul Unit.

EUROSPORT 2

15:00  – CICLISM – Turul
Croaþiei: etapa a 4-a / 19:00 –
FOTBAL Polonia – Ekstraklasa:
Zaglebie Lubin – Ruch Chorzow
/ 21:30 – FOTBAL Germania –
Bundesliga: Hamburg – Werder
Bremen.

LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I: Pe-
trolul – FC Botoºani.

LIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-ALIGA A III-A
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Steaua – Viitorul, sâmbãtã, ora 20.30
Pandurii – Dinamo, duminicã, ora 20.30
ASA – Astra, luni, ora 20.30

Play-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-aPlay-off, etapa VIII-a

Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. CSMS Iaºi 7 2 3 2 6-5 28
2. CFR Cluj 7 3 3 1 13-4 26
3. „U”Craiova7 3 1 3 7-7 26
4. Voluntari 7 3 1 3 7-9 22
5. Concordia 7 3 3 1 8-5 21
6. Botoºani 7 2 2 3 9-13 21
7. ACS Poli 7 1 3 3 5-11 19
8. Petrolul 7 2 2 3 5-6 12

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

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

Play-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-aPlay-out, etapa VIII-a

Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 7 5 1 1 12-4 42
2. Steaua 7 4 2 1 10-6 36
3. Pandurii 7 2 4 1 9-6 34
4. Dinamo 7 2 4 1 7-8 34
5. Viitorul 7 0 2 5 5-14 25
6. ASA 7 0 3 4 5-10 22

Din experienþa sa vastã, cãpita-
nul Craiovei, Cãtãlin Burlacu, vor-
bea acum douã luni despre impor-
tanþa atingerii vârfului de formã în
play-off ºi toatã lumea se aºtepta
ca SCMU Craiova nu doar sã obþi-
nã primul succes din istorie în play-
off, ba chiar sã se califice mãcar în
semifinale. Craiova n-a pãrut însã
pregãtitã sã abordeze play-off-ul. În
primul rând, alb-albaºtrii au avut
ocazia de a-ºi alege adversarul, în-
tre Sibiu ºi Mureº. Au câºtigat însã
la Sibiu ºi au dat peste finalista de
anul trecut a Ligii Naþionale, care
are în componenþã cel mai valoros
jucãtor din campionat, Alhaji Mo-
hammed. Craiova a câºtigat atunci
când nu avea nevoie ºi a pierdut
atunci când era necesar, în play-
off. Apoi, conducerea clubului a dat
dovadã de incompetenþã crasã în
momentul startului play-off-ului, ne-
rezolvând problema cu viza lui Tra-
vis Bureau, chiar omul destinat sã-
l marcheze pe Mohammed. Nici
forma jucãtorilor nu a fost cea op-
timã la ora primelor partide din play-
off, în special cea a lui Burlacu în
primul meci. SCMU Craiova nu a
putut trece de o echipã care ºi-a
demis antrenorul chiar înaintea
play-off-ului ºi nu a avut pe bancã
nici secundul, rãmas iniþial la timo-
nã, acesta acuzând anumite proble-
me medicale. Nici mãcar ora parti-
delor de acasã n-a fost una accesi-
bilã pentru fani, mulþi fiind încã la
serviciu când au început meciurile
Craiova – Mureº. Inexplicabilã a

Selecþionerul echipei naþionale
de handbal feminin, suedezul To-
mas Ryde, ºi-a prelungit contractul
cu Federaþia Românã de Handbal
pânã la finalul acestui an, a anun-
þat preºedintele FRH, Alexandru
Dedu. “Am semnat prelungirea
contractului cu domnul Tomas
Ryde, un lucru foarte important
pentru Federaþia Românã de Hand-
bal. Contractul era pânã la finalul
Jocurilor Olimpice. Acum este
valabil pânã la finalul anului, cu
posibilitate de prelungire pânã în
31 decembrie 20173 , a spus
Dedu. Tomas Ryde a declarat cã
vrea sã continue drumul început
în urmã cu un an la conducerea
reprezentativei României: “Sunt
fericit cã vom continua împreu-
nã. Am obþinut multe rezultate, dar
am ºi învãþat multe. Vreau sã con-
tinuãm acest drum început în
urmã cu un an”. Cu Ryde pe ban-
cã, România a câºtigat medaliile
de bronz la Mondialul din Dane-
marca ºi s-a calificat la Jocurile
Olimpice de la Rio de Janeiro.
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SCMU Craiova este condusã cu 2-0
la general de BC Mureº ºi mai are
doar ºanse teoretice de calificare

fost ºi nefolosirea lui Bozovic în
meciul al doilea, în condiþiile în care
acesta fusese al doilea cel mai bun
jucãtor al Craiovei în primul joc, iar
recuperãrile sale, în special cele
ofensive, au lipsit, mai cu seamã în
prima reprizã. Au fost preferaþi în
schimb Djurasovic ºi Micic, amân-
doi cu prestaþii slabe. De aseme-
nea, problema aruncãrilor libere a
rãmas una acutã pentru craioveni,
deºi ea a mai fost remediatã în jo-
cul al doilea. ªi chiar în aceste con-
diþii, cu mai multã atenþie ºi con-
centare Craiova putea avea 2-0
dupã meciurile de acasã. Ambele au
fost pierdute în over time, la dife-
renþã de un coº. În primul joc, Har-
grove ºi compania au condus pânã
spre final, iar în al doilea au avut 4
puncte avans în prelungiri, însã le-
au  risipit foarte uºor. Despre arbi-
traj nu avem ce comenta, întrucât
ce ne-au dat în primul meci, „fluie-
raºii” ne-au luat în al doilea.

23 de puncte în prima reprizã
pentru „Hagi”

Ca scor final, cele douã meciuri
dintre Craiova ºi Mureº au fost
aproape identice, dupã un 95-98
în cel inaugural, consemnându-se
un 96-99 în cel secund, ambele
jocuri având o  reprizã de prelun-
giri. Faþã de primul meci însã,
Mureºul a fost echipa care a im-
pus ritmul ºi a condus permanent,
asta fiindcã „Hagi” Mohammed a
luat jocul pe cont propriu în prima

parte, în care a marcat 23 de punc-
te, dezarmându-i pe adversari, in-
capabili sã se apere la american, a
cãrui serie i-a exasperat pe spec-
tatorii craioveni. Rãspunsul lui
Darius Hargrove a venit abia dupã
pauzã, cel mai bun jucãtor al Cra-
iovei în primele douã sferturi fiind
Pilcevic, care avusese o evoluþie
modestã luni. Aaron Johnson a în-
ceput pe bancã al doilea meci ºi
acolo avea sã petreacã mai mult
timp ca de obicei, atât din cauza
prestaþiei sub aºteptãri, dar ºi pen-
tru cã a acumulat rapid 3 faulturi.
Burlacu a înregistrat un upgrade
faþã de primul meci, terminând cu
13 puncte ºi 9 recuperãri, eficien-
þã 22, fiind egal la acest capitol cu
Hargrove. Deºi a beneficiat de eli-
minarea prematurã a lui Barro în
ambele jocuri, Craiova n-a specu-
lat cum trebuia lupta sub panou,
în principal din cauza impreciziei
la linia de fault. A fost un festival
al aruncãrilor de „afarã”, nu mai
puþin de 75 de puncte apãrând ast-

fel. Oaspeþii au avut un procentaj
de 50 % (14 din 28), cu 7 reuºite
ale lui Mohammed ºi 4 ale lui Mar-
tinic. Craiova a transformat 11 din
cele 23 de tentative (3/4 Burlacu,
4/6 Pilcevic, 2/5 Hargrove, 1/1
Johnson, 1/2 Popa). Mureºul s-a
impus cu 99-96 în meciul al doi-
lea, pe sferturi: 25-25, 23-26, 20-
19, 15-13, 13-16 ºi conduce cu
2-0 la general, mai având nevoie
de un singur succes pentru a ajun-
ge în semifinale, în condiþiile în
care joacã acasã urmãtoarele douã
partide, în lunea ºi miercurea Sãp-
tãmânii Paºtelui.

Au evoluat în al doilea meci pen-
tru SCMU: Hargrove 25 de punc-

te, Pantic 18, Pilcevic 18, Burlacu
13, Johnson 9, Popa 5, Micic 4,
Djurasovic 2, Popescu 2. Pentru
BC Mureº au evoluat: Mohammed
29 de puncte, Martinic 26, Lazar
12, Jurevicius 11, Gajovic 9, Bar-
ro 7, Pustahvar 3, Fraseniuc 2.

Concluziile antrenorului Craio-
vei, Vladimir Vuksanovic, depã-
ºit ºi el de evenimente: „Am avut
ocazia sã pornim în play-off cu
avantaj, însã am ratat aceastã
ºansã. Jocul defensiv nu a fost
deloc bun ºi le-am permis adver-
sarilor sã îºi punã în valoare for-
þa din atac. Cred cã presiunea
meciului ºi-a spus cuvântul asu-
pra jucãtorilor mei.”
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