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- Îþi dai seama, Popescule, ce
piesã ar fi scris I.L. Caragiale
cu grãmada de Caþevenci pe
care îi avem?
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Lista de candidaþi pentru
alegerea Consiliului Judeþean
Dolj, la 5 iunie a.c., cuprinzând
45 de nume, în exclusivitate
membri PSD, este, pânã la
urmã, expresia unei “politici
de cadre”. Cu alte cuvinte,
potrivit unei logici politice sã-
nãtoase, ea ar trebui sã adu-
ne, în exclusivitate, compe-
tenþe profesionale menite sã
garanteze buna funcþionare a
viitorului Consiliu Judeþean –
autoritate a administraþiei pu-
blice locale - ºi sã garanteze
prestigiul formaþiunii politice
pe care o reprezintã.

PSD DoljPSD DoljPSD DoljPSD DoljPSD Dolj
ºi-a depusºi-a depusºi-a depusºi-a depusºi-a depus
candidaturilecandidaturilecandidaturilecandidaturilecandidaturile
pentrupentrupentrupentrupentru
alegerile localealegerile localealegerile localealegerile localealegerile locale

Candidatul
ALDE, prof.
Mircea Nãstase,
fost director al
Colegiului
Naþional „Elena
Cuza”, ºi-a
lansat, vineri,
candidatura
pentru funcþia de
primar al Craio-
vei. Evenimentul
a avut loc la
Sala Polivalentã, unde, în prezenþa a peste 3.000 de membri ai
partidului ºi simpatizanþi, Mircea Nãstase ºi-a prezentat programul
electoral, subliniind ideile cu care doreºte sã schimbe viaþa Craio-
vei ºi a tuturor cetãþenilor oraºului.

Candidatul ALDE,Candidatul ALDE,Candidatul ALDE,Candidatul ALDE,Candidatul ALDE,
prof. Mircea Nãstase, oficialprof. Mircea Nãstase, oficialprof. Mircea Nãstase, oficialprof. Mircea Nãstase, oficialprof. Mircea Nãstase, oficial
în cursa pentru Primãria Craiovaîn cursa pentru Primãria Craiovaîn cursa pentru Primãria Craiovaîn cursa pentru Primãria Craiovaîn cursa pentru Primãria Craiova
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O salã arhiplinã a aplaudat sâmbãtã, spre miezul nop-
þii, extraordinarul spectacol care a încheiat a X-a ediþie
a Festivalului Internaþional „Shakespeare” – „Richard
III” în regia Thomas Ostermeier, cu actori ai Schaubuh-
ne Theater Company Berlin – ºi premiile oferite de Sec-
þia Românã (Teatrologie) a Asociaþiei Internaþionale a
Criticilor de Teatru (A.I.C.T.), acordate actorilor Ion
Caramitru ºi Emil Boroghinã. Cei doi, „personalitãþi care
au marcat prezenþa lui Shakespeare în spaþiul cultural
românesc”, cum i-a prezentat criticul Octavian Saiu, au
primit cuvinte de apreciere din partea preºedintelui exe-
cutiv A.I.C.T., Margareta Sorenson, din Suedia, ºi a re-
putatul teatrolog George Banu. Premiul Internaþional
Shakespeare, ediþia a V-a, a revenit lui Thomas Oster-
meier – unul din regizorii de top din spaþiul european ºi

nu numai, considerat un reper internaþional pentru
modul de reinterpretare a clasicilor, dar ºi pentru mani-
era în care abordeazã dramaturgia contemporanã.

Festivitatea de închidere a festivalului a avut loc în
sala Teatrului Naþional Craiova, chiar în ziua în care lu-
mea întreagã a marcat împlinirea a 400 de ani de la
moartea marelui dramaturg William Shakespeare, 23
aprilie. La eveniment au participat ºi Excelenþa Sa Paul
Brummel, Ambasador al Regatului Unit al Marii Brita-
nii ºi Irlandei de Nord la Bucureºti, ºi Duncan Mother-
sill, director adjunct al British Council Bucureºti. Felici-
tãrilor adresate organizatorilor de aceºtia Emil Boroghi-
nã le-a adãugat „sentimentul de împlinire ºi de datorie
dusã pânã la capãt”, directorul festivalului lãsând sã se
înþeleagã cã este ultima ediþie pe care o gireazã din aceas-

tã calitate. „Sper ca cei care vor veni dupã noi sã ducã
acest festival mai departe ºi sã nu se abatã niciodatã de
la valoarea spectacolelor invitate. S-a dorit un festival al
excelenþei ºi cred cã a reuºit sã fie”, a spus domnia sa.

Festivalul Internaþional „Shakespeare” a luat sfâr-
ºit în aplauzele a peste o mie de invitaþi din toatã lu-
mea, însã Craiova continuã sã fie gazda celor mai im-
portante personalitãþi din lumea teatrului european,
de la actori, directori de companii de teatru, critici, re-
gizori, specialiºti din artele spectacolului la jurnaliºti-
lor de la renumite publicaþii ca La Republica, El Pais,
Le Monde, The Guardian º.a. ªi asta pentru cã între 24
ºi 26 aprilie gãzduieºte cea de-a XV-a ediþie a Premiu-
lui Europa pentru Teatru, eveniment care se desfãºoa-
rã pentru prima oarã în România.
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Un lider PSD îi cere lui Zgonea
demisia din toate funcþiile
deþinute în partid

Preºedintele PSD Olt, Paul
Stãnescu, a declarat corespon-
dentului MEDIAFAX cã numã-
rul doi din partid, Valeriu
Zgonea, ar trebui sã-ºi dea
demisia din toate funcþiile
deþinute în PSD în urma
conflictului pe tema rãmânerii
lui Liviu Dragnea în fruntea
formaþiunii. ‘’Eu cred cã
Zgonea ar trebui sã-ºi dea
demisia din toate funcþiile
deþinute în partid’’, a spus el
pentru MEDIAFAX. Paul
Stãnescu a subliniat cã sentinþa
Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie în dosarul Referendu-
mului este nedreaptã, iar în
2012 Liviu Dragnea nu a fãcut
cu nimic mai mult decât toþi
membrii USL de la acea vreme.
‘’Eu cred cã Valeriu Zgonea ar
trebui sã-ºi dea demisia din
toate funcþiile deþinute în partid
pentru poziþia pe care a luat-o
vizavi de preºedintele PSD, dupã
hotãrârea nedreaptã care a fost
datã. Condamnarea la doi ani
cu suspendare în dosarul
Referendumului este nedreapã
ºi susþin în continuare acest
lucru pentru cã Dragnea a fãcut
ceea ce au fãcut toþi membrii de
partid PNL, PSD ºi PC. Cu toþii
am fãcut acelaºi lucru’’, a
afirmat Paul Stãnescu. Preºe-
dintele PSD Olt a susþinut cã
Liviu Dragnea ar trebui sã
continue la ºefia partidului,
arãtând cã aceastã opine este
împãrtãºitã de majoritatea
social-democraþilor. ‘’Dragnea
trebuie sã rãmânã în continuare
la conducerea partidului. În
afarã de Zgonea, toþi membrii
BPN, preºedinþii de organizaþii,
primarii din judeþe pe care i-am
contactat susþin cã Dragnea
trebuie sã rãmânã pentru cã e o
hotãrâre care e nedreaptã’’, a
mai spus Stãnescu.

“În indolenþa vecinã cu intenþia, la or-
ganizarea spectacolelor, prin clauze con-
tractuale inculpaþii au impus repetat con-
diþii de atragere a unui public cât mai nu-
meros în beneficiul propriei societãþi, deºi
erau conºtienþi de riscurile datorate spa-
þiului impropriu ºi mãsurilor neluate pri-
vind situaþiile de urgenþã”, aratã procuro-
rii într-un draft al rechizitoriului. Unul din-
tre cei prezenþi în club a descris momen-
tele de groazã din Colectiv ºi cum a în-
cercat sã se salveze cu berea din sticlã.

“Am mers pe burtã ºi datoritã faptului
cã aerul devenise irespirabil mi-am scos
puloverul, l-am udat cu berea care o mai
aveam în sticlã ºi mi-am acoperit cãile
respiratorii. Cu toate acestea puloverul s-
a impregnat cu miros de fum într-un timp
scurt. Am continuat sã mã târãsc pânã
când am observat o fantã de luminã ºi m-
am deplasat în direcþia respectivã, tre-
când pe lângã persoane care erau întinse
pe jos ºi gemeau. Se auzea cum cineva
lovea în uºa de acces ºi striga dupã aju-
tor. M-am îndreptat în direcþia respecti-
vã, uºa a fost deschisã ºi cu ºuvoiul de
mulþime am ieºit ºi eu.”, se aratã în de-
claraþia unui tânãr prezent în noaptea in-

“A venit însã vremea sã fim sin-
ceri cu noi înºine ºi sã nu tot ce-
rem cuiva sã ascundã gunoiul sub
preº doar pentru ca se vede urât ºi
miroase urât în plinã campanie
electoralã. (...). Dar nu mai putem
petici sacul spart doar pentru cã
trebuie de urgenþã de mers la re-
colta de... voturi”, a scris premie-
rul duminicã pe Facebook, rãspun-
zând unui comentariu.

Anchetã finalizatã în dosarul ColectivAnchetã finalizatã în dosarul ColectivAnchetã finalizatã în dosarul ColectivAnchetã finalizatã în dosarul ColectivAnchetã finalizatã în dosarul Colectiv
Parchetul General a finalizat
ancheta în dosarul Colectiv,
mai multe persoane, printre
care ºi acþionarii clubului,

urmând sã fie trimise în judeca-
tã pentru ucidere din culpã,

procurorii menþionând cã “în
indolenþa vecinã cu intenþia au
impus condiþii pentru atragerea

unui public numeros”.

cendiului în clubul Colectiv.
Totodatã, din declaraþiile suspectului

Moise Marian rezultã cã a încercat sã fo-
loseascã extinctorul pus la dispoziþie de
debarasatorul Stanciu Viorel, mai înainte
de începerea spectacolului, însã a constat
cã nu funcþioneazã, fiind expirat.

În dosar, procurorii menþioneazã cã, în
incinta clubului Colectiv, exista un afiº,
într-un loc vizibil, în care în care se anunþa
cã se interzice folosirea focul ºi a artico-
lelor pirotehnice în cadrul clubului, inclu-
siv „spectacole cu foc deschis ºi jocuri
de artificii”, mãsurã despre care ancheta-
torii susþin cã era una formalã, întrucât
spectacole pirotehnice s-au folosit ºi în
alte rânduri.

“Deºi formal s-a interzis folosirea fo-
cului deschis, în realitate inculpaþii au per-

mis utilizarea pe scarã largã a acestuia în
incinta Clubul Colectiv”, susþin procuro-
rii, precizând cã, pentru a asigura consu-
mul de tutun, existau scrumiere “ inclusiv
pe poliþele ataºate stâlpilor de beton armat
tapetaþi cu spumã poliuretanicã, precum
ºi pe tot mobilierul clubului din spaþiul
public ºi administrativ”.

De altfel, se menþioneazã în dosar cã ºi
cei trei acþionari au recunoscut cã cel pu-
þin într-o ocazie, au permis ºi desfãºura-
rea unor evenimente cu reprezentaþie ar-
tisticã ce includea folosirea focului des-
chis. Astfel, procurorii au depus la dosar
înregistrãri de la alte concerte, evenimen-
te care au avut loc în Colectiv, fiind folo-
sit focul în alte show-uri. În acest sens,
anchetatorii dau exemplu un evenimet din
data de 07 aprilie 2014.

Cioloº despre TVR: Nu putem petici sacul spart
doar pentru a merge la recolta de voturi

Premierul Dacian Cioloº a afirmat ieri pe tema
situaþiei postului public de televiziune cã a venit
vremea sã nu i se mai tot cearã cuiva “sã ascundã

gunoiul sub preº doar pentru cã se vede urât ºi miroa-
se urât în campanie electoralã’’.

Altei persoane, care a sugerat
sã se strângã bani pentru Eurovi-
sion în loc de Cuminþenia Pãmân-
tului, premierul i-a spus cã TVR
a acumulat multe datorii în timp,
nu doar cele legate de Eurovisi-
on. “TVR are o grãmadã de dato-
rii acumulate în timp, nu doar cele
la Eurovision. Are datorii inclusiv
la salariaþi care au dat în judecatã
TVR pentru salarii. În condiþiile

juridice actuale ale TVR nu e de-
loc sigur cã dacã guvernul dã bani
(ºi pentru asta trebuie sã-i ia de
undeva, din altã parte) aceºtia se
duc pentru plata datoriilor la Eu-
rovision ºi nu pe alte datorii”, a
subliniat Cioloº.

Premierul a reamintit cã a ce-
rut Parlamentului schimbarea le-
gislaþiei pentru aplicarea mãsuri-
lor de redresare ºi nu-
mirea de urgenþã a unei
noi conduceri pentru “a
avea un partener de dis-
cuþie ºi decizie” ºi cã
TVR este în subordinea
Parlamentului. Ministe-
rul Finanþelor Publice nu
poate sã se implice în
sprijinirea financiarã a
Televiziunii Române, din
cauza cadrului legisla-
tiv–este concluzia întâl-
nirii desfãºurate vineri la
sediul Ministerului Fi-
nanþelor, între reprezen-
tanþii TVR ºi cei ai mi-

nisterului, conform unui comuni-
cat de presã al TVR.

Televiziunea Românã (TVR) a
fost retrasã dintre membrii EBU
(European Broadcasting Union)
din cauza datoriilor acumulate încã
din 2007, a anunþat, vineri, EBU
pe site-ul oficial, una dintre con-
secinþe fiind eliminarea din  com-
petiþia muzicalã Eurovision.
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În deschiderea evenimentului,
preºedintele ALDE Dolj, deputatul
Ion Cupã, a spus cã profesorul
Mircea Nãstase reprezintã cel mai
bun candidat pentru Primãria Cra-
iova deoarece, având în spate o
carierã didacticã ºi managerialã,
este foarte bine pregãtit pentru a
conduce oraºul.

“Lansãm astãzi candidatul
ALDE la funcþia de primar al Cra-
iovei, lansãm astãzi lista candida-
þilor noºtri pentru Consiliul Local
Craiova. Mai presus însã de
aceastã lansare, vreau sã credem
împreunã cã, astãzi aici, începem
procesul de relansare a speranþei
într-un oraº normal, civilizat, a
speranþei într-un oraº în care sã
ne respectãm unii pe alþii, a spe-
ranþei într-o Craiovã europeanã.
Craiova are dreptul la dezvoltare,
la investiþii aducãtoare de plus
valoare. Craiovenii au dreptul la
locuri de muncã bine plãtite, tine-
rii acestui oraº au dreptul sã trã-
iascã o viaþã decentã, aici, acasã,
în Craiova. Pãrinþii ºi bunicii din
acest oraº au dreptul la respect ºi
recunoºtinþã. De aceea existã
ALDE. Sã asigurãm aceste drep-
turi legitime craiovenilor ºi vom
face asta aducând la conducerea
Craiovei niºte oameni cãrora le
pasã de oraº, de prezentul ºi de
viitorul acestuia. Profesorul Mir-
cea Nãstase este primul dintre ei,
este candidatul nostru la Primãria
Craiovei, omul care a avut visul de
a conduce acest oraº ºi care s-a
pregãtit ani buni pentru a împlini
acest vis, omul care ºtie drumul
cel mai scurt cãtre o Craiovã eu-
ropeanã”, a declarat deputatul Ion
Cupã, preºedintele ALDE Craiova.

Dana Varga: „Succes,
domnule viitor primar!”
Preºedintele partidului, Cãlin

Popescu Tãriceanu, a transmis

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Candidatul ALDE, prof. Mircea Nãstase,
fost director al Colegiului Naþional „Elena
Cuza”, ºi-a lansat, vineri, candidatura pentru
funcþia de primar al Craiovei. Evenimentul a
avut loc la Sala Polivalentã, unde, în prezenþa
a peste 3.000 de membri ai partidului ºi sim-
patizanþi, Mircea Nãstase ºi-a prezentat pro-
gramul electoral, subliniind ideile cu care do-
reºte sã schimbe viaþa Craiovei ºi a tuturor

cetãþenilor oraºului. Dana Varga, preºedintele
Departamentului de Minoritãþi al ALDE Ro-
mânia, a venit sã-l susþinã pe Mircea Nãsta-
se, iar preºedintele partidului Cãlin Popescu
Tãriceanu a transmis un mesaj video de sus-
þinere, care a rulat pe un ecran al sãlii. Preºe-
dintele ALDE Dolj, deputatul Ion Cupã des-
chide lista de consilieri pentru Consiliul Ju-
deþean Dolj.

un mesaj video în care l-a feli-
citat pentru candidaturã ºi l-a
asigurat pe prof. Mircea Nãsta-
se cã beneficiazã de toatã susþi-
nerea sa.

Dana Varga, preºedintele Depar-
tamentului de Minoritãþi al ALDE
România, a fost prezentã la Craio-
va pentru a-ºi exprima susþinerea
faþã de Mircea Nãstase.

“Profesia ºi munca de profe-
sor au întotdeauna o responsa-
bilitate mare ºi dânsul, de-a lun-
gul anilor, ne-a dovedit prin pro-
fesia lui cã responsabilitatea asu-

matã a adus rezultate. Eu sunt
sigurã cã, în salã, sunt mulþi
foºti elevi cãrora domnul profe-
sor Nãstase a avut norocul sã-i
ajute în viaþã ºi sã le explice ce
înseamnã educaþia. Astãzi avem
un astfel de candidat. Este un
candidat unic pentru cã vine din
mediul academic în lumea asta
politicã. ªtiþi destul de bine cã
în politicã sunt lucruri ºi fru-
moase dar sunt multe ºi urâte,

dar ºi-a asumat sã fie primarul
nostru. Eu cred cã singura so-
luþie ºi cea mai bunã soluþie pen-
tru ca municipiul Craiova sã de-
vinã o capitalã a oltenilor, un
model de succes, ar fi un primar
ca Mircea Nãstase. Un om care
construieºte, care adunã oameni
lângã el înseamnã cã îi pasã de
oameni. Vã mulþumesc cã sun-
teþi colegul nostru ºi cã veniþi sã
vã asumaþi problemele care sunt
multe în Craiova ºi sunt sigurã
cã împreunã, cu susþinerea co-
legilor de la Bucureºti, vom reuºi.

Succes, domnule viitor primar!”,
a precizat Dana Varga.

Prof. Mircea Nãstase:
„Dorim respect pentru
cetãþeanul Craiovei”

Profesorul Mircea Nãstase ºi-
a început discursul cu prezenta-
rea unui film de campanie. Aces-
ta a spus cã el nu a fãcut politicã
pânã acum ºi nu doreºte sã fie
ipocrit, motiv pentru care le spu-

ne votanþilor sãi cã doreºte sã rã-
mânã la conducerea oraºului douã
mandate pentru a termina proiec-
tele.

„Vreau sã vã mãrturisesc – ºi
nu sunt ipocrit – cã voi rãmâne
la cârma primãriei douã manda-
te, exact cum am rãmas ºi la Ele-

na Cuza. La al treilea mandat,
mi-e teamã cã se ºifoneazã ima-
ginea. Nu a fãcut politicã pânã
acum, este un eveniment unic.
Nu pot sã transform Craiova în
New York, dar plecãm de la un
oraº care, la fel ca ºi þara, nu
mai are o strategie de dezvolta-
re. Vreau sã dezvoltãm oraºul ºi
sã încercãm sã dãm o strategie,
sã oferim un plan urbanistic ge-
neral decent, normal pentru o

dezvoltare. Vreau ca zona me-
tropolitanã sã nu figureze doar
pe hârtie, ci sã fie o realitate.
Dacã nu dezvoltãm economic
oraºul, nu o sã reuºim sã facem
nimic, dar asta nu înseamnã cã
trebuie sã dezvoltãm de-a valma,
fãrã gândire strategicã, pentru
cã altfel pierdem noi. ªi aºa ora-
ºul este poluat, ºi aºa avea o
groapã de gunoi aproape în cen-
tru, la 200 de metri de prima lo-
cuinþã, ºi aºa suntem singurul
oraº din sudul þãrii care nu a luat
certificat ISO de mediu. Lucrul
acesta trebuie reglat în timpul cel
mai scurt pentru cã altfel vom
avea probleme mult mai mari de
sãnãtate. Ne dorim finalizarea
programului de canalizare ºi apã,
masterplanul care nu este finali-
zat decât în proporþie de 46%,
deºi el trebuia finalizat la 31 de-
cembrie 2015. Vrem servicii pu-
blice civilizate, nu termene de 30
de zile, care oricum nu se res-
pectã atunci când solicitãm
ceva de la municipalitate. Dorim
respect pentru cetãþeanul Craio-
vei, vrem sã îl tratãm ca un om
egal cu noi”, a afirmat prof.
Mircea Nãstase, discursul sãu
fiind întâmpinat cu aplauze din
salã. La final, Mircea Nãstase ºi-
a invitat familia sã urce pe sce-
nã alãturi de el, mãrturisind cã
îl susþine necondiþionat.

Candidaþii ALDE Dolj îºi vor
depune candidaturile astãzi, lista
electoralã pentru Consiliul Jude-
þean Dolj fiind deschisã de depu-
tatul Ion Cupã, preºedintele or-
ganizaþiei judeþene.
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Cel mai grav eveniment s-a pe-
trecut pe D.J. 561 B, în comuna
Valea Stanciului. Din cercetãrile
poliþiºtilor IPJ Dolj s-a stabilit cã
Dan Georma, de 38 de ani, din
comuna Gângiova, în timp ce con-
ducea un autoturism marca Opel,
l-a accidentat pe Marin M., de 70
de ani, din comuna Valea Stanciu-
lui, care s-a angajat în traversa-
rea carosabilului prin loc neper-
mis ºi fãrã sã se asigure. Victima
a fost transportatã la Spitalul Cli-

Andrei Alexandru Buzã, de 21
de ani, din Drãgãºani, judeþul Olt,
a fost trimis în judecatã de pro-
curorii Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova, în stare de arest
preventiv, pe 5 noiembrie 2014
pentru nerespectarea regimului ar-
melor ºi muniþiilor, dosarul înre-
gistrându-se la Judecãtoria Craio-
va. În sarcina lui s-a reþinut fap-
tul cã, pe 21 octombrie 2014, a
intrat în magazinul de arme ºi
muniþii de pe strada „Brestei” din
Craiova (SC Safta Invest SRL) ºi,
profitând de faptul cã vânzãtorul
nu era atent, a furat un pistol mar-
ca Mauser de calibrul 10x22T,
expus la vânzare în magazin ºi a
fugit pe jos. Poliþiºtii intraþi în aler-
tã l-au observat la intersecþia strã-
zilor „Transilvania” ºi „Libertãþii”,
în zona Facultãþii de Agronomie,
l-au imobilizat ºi l-au dus la sediul
Secþiei 1 Poliþie Craiova, unde au

Poliþiºti din cadrul Serviciului
Ordine Publicã, Poliþiilor munici-
pale Bãileºti ºi Calafat, Poliþiilor
orãºeneºti Segarcea, Dãbuleni,
Bechet ºi Secþiilor de Poliþie Rura-
lã din subordinea acestora, împre-
unã cu reprezentanþi al AJVPS Dolj
ºi medici veterinari din cadrul
DSVSA Dolj au acþionat, sâmbãtã,
23 aprilie a.c., pentru prevenirea
ºi combaterea braconajului pisci-
col. Acþiunea s-a desfãºurat în
zona de sud a judeþului, astfel cã
au fost efectuate 19 activitãþi de
control, dintre care 15 la societãþi
comerciale. Ca urmare a abateri-
lor constatate au fost întocmite 6
dosar penale ºi aplicate 25 sancþi-
uni contravenþionale de peste
15.000 lei. De asemenea, poliþiºtii
au dispus ridicarea în vederea con-
fiscãrii a 113 kg peºte, 10 plase
monofilament ºi 10 plase pescuit
din fir textil. Astfel, în cadrul acþi-

Doljeni cercetaþi penalDoljeni cercetaþi penalDoljeni cercetaþi penalDoljeni cercetaþi penalDoljeni cercetaþi penal
pentru braconaj piscicolpentru braconaj piscicolpentru braconaj piscicolpentru braconaj piscicolpentru braconaj piscicol

unii au fost depistaþi Vasile G., de
34 de ani, Vali T., de 18 ani ºi T.G.,
de 15 ani, toþi din comuna Cârna,
Dolj în timp ce pescuiau, în Bazi-
nul Piscicol Nr. 3, folosind 5 plase
de pescuit tip monofilament, în lun-
gime totalã de 500 m, asupra lor
fiind gãsitã ºi cantitatea de 30 kg
peºte. Plasele de pescuit au fost
ridicate în vederea confiscãrii, iar
cantitatea de 30 kg peºte a fost ri-
dicatã ºi predatã spre valorificare.
Poliþiºtii au întocmit dosar de cer-
cetare penalã pentru sãvârºirea
infracþiunii de braconaj piscicol, au
precizat reprezentanþii IPJ Dolj. În
plus, în aceeaºi zi, Cristiana G., de
41 de ani, din comuna Catane, Dolj
a fost depistatã în Târgul de sãp-
tãmânã Negoi în timp ce comer-
cializa 23 kg peºte fãrã documen-
te de provenienþã. ªi pe numele
persoanei în cauzã a fost întocmit
dosar de cercetare penalã.

Un mort ºi un rãnit gravUn mort ºi un rãnit gravUn mort ºi un rãnit gravUn mort ºi un rãnit gravUn mort ºi un rãnit grav
îîîîîn accidente de circulaþien accidente de circulaþien accidente de circulaþien accidente de circulaþien accidente de circulaþie

Un doljean ºi-a pierdut viaþa ºi un tânãr de 23 de ani a
ajuns la spital în stare gravã în urma a douã accidente de
circulaþie petrecute sâmbãtã în Craiova ºi judeþ.

nic Judeþean de Urgenþã Craiova,
însã, în urma complicaþiilor sur-
venite, a decedat la unitatea me-
dicalã. Poliþiºtii ajunºi la faþa lo-
cului au efectuat primele cerce-
tãri, iar în cauzã s-a întocmit do-
sar de cercetare penalã sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunii de ucide-
re din culpã.

Sâmbãtã seara, în jurul orei
20.30, Cãtãlin Ioniþã, de 23 de ani,
din Craiova, în timp ce conducea
o motocicletã Yamaha, pe strada

Ramuri din Craiova, pe fondul ne-
îndemânãrii în conducere, întru-
cât nu deþine permis de conduce-
re, ºi neadaptãrii vitezei, într-o cur-
bã la stânga a pierdut controlul
asupra direcþiei de mers ºi a intrat
în gardul unui imobilul, dupã care
a cãzut pe carosabil. „În urma ac-
cidentului a rezultat vãtãmarea
gravã a motociclistului care nu
purta casca de protecþie, în cauzã
fiind întocmit dosar de cercetare
penalã pentru conducerea unui ve-
hicul fãrã permis de conducere ºi
vãtãmare corporalã din culpã”,
a precizat agent ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.
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Magistraþii Curþii de Apel Craiova au pro-
nunþat, la sfârºitul sãptãmânii trecute, sentinþa
definitivã în cazul tânãrului de 21 de ani, stu-
dent la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
din Craiova, care a furat un pistol Mauser cu
bile, de la magazinul de arme ºi muniþii situat

pe strada „Brestei” din municipiu. Instanþa a
menþinut pedeapsa primitã de inculpat la Ju-
decãtoria Craiova, astfel cã acesta rãmâne cu
2 ani închisoare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 3 ani ºi 80 de zile de
muncã în folosul comunitãþii.

ajuns ºi poliþiºti ai Serviciului Arme,
Explozivi ºi Substanþe Periculoa-
se, care l-au identificat, stabilind
cã este vorba despre Andrei Ale-
xandru Buzã, de 21 de ani, din
Drãgãºani, judeþul Vâlcea, student
la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport (situatã vis-a-vis de maga-
zinul de arme). Oamenii legii au
recuperat ºi pistolul, în valoare de
1.000 de lei, pe care tânãrul în
furase cel mai probabil pentru a-l
vinde ca sã facã rost de bani sã-ºi
cumpere droguri. În cursul acelei
seri a fost reþinut pentru 24 de ore,
iar a doua zi, pe 22 octombrie, a
fost prezentat Judecãtoriei Craio-
va care i-a emis mandat de ares-
tare preventivã pentru 30 de zile,
mãsurã prelungitã ulterior de in-
stanþã pânã pe 2 martie 2015, când
s-a dispus faþã de tânãr interna-
rea medicalã provizorie într-un
centru specializat.

Obligat la tratament medical
Vineri, 4 decembrie a.c., magis-

traþii Judecãtoriei Craiova au pro-
nunþat sentinþa în dosar. Astfel, An-
drei Alexandru Buzã a fost gãsit vi-
novat de nerespectarea regimului
armelor ºi muniþiilor, fiind condam-
nat la 2 ani de închisoare. Instanþa
a dispus suspendarea executãrii pe-
depsei pe durata unui termen de în-
cercare de 3 ani, timp în care tânã-
rul trebuie sã respecte o serie de
obligaþii ºi  sã presteze o muncã
neremuneratã în folosul comunitã-
þii pe o perioadã de 80 de zile în
cadrul Primãriei Municipiului Drã-
gãºani, judeþul Vâlcea. Mai mult,
judecãtorii au dispus încetarea mã-
surii internãrii medicale provizorii
luatã faþã de inculpat pe 2 martie
2015, însã acesta va fi obligat sã
urmeze tratament medical pânã la
însãnãtoºire sau pânã la obþinerea

unei ameliorãri care sã înlãture sta-
rea de pericol, dupã cum au stabilit
magistraþii craioveni în sentinþã, in-
culpatul fiind obligat ºi la plata su-
mei de 1200 lei cheltuieli judiciare.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova au fost cei
care au atacat cu apel hotãrârea
Judecãtoriei Craiova, iar magistraþii
Curþii de Apel Craiova au pronun-
þat joi, 21 aprilie a.c. sentinþa defi-
nitivã, fiind menþinutã pedeapsa ºi
modalitatea de executare: „Admi-
te apelul. Desfiinþeazã în parte sen-

tinþa. Dispune prelevarea probelor
biologice de la inculpat, în vede-
rea introducerii profilului genetic
în S.N.D.G.J. Menþine celelalte
dispoziþii ale sentinþei. Cheltuieli-
le judiciare rãmân în sarcina sta-
tului, din care 260 lei reprezentând
onorariu apãrãtor oficiu, se va su-
porta din fondurile Ministerului
Justiþiei. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþã publicã”, se aratã în hotã-
rârea instanþei. Tânãrul rãmâne ast-
fel cu pedeapsa de 2 ani închisoa-
re cu suspendare.
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Sâmbãtã, 23 aprilie 2016, PSD
Dolj în alianþã electoralã cu
UNPR Dolj a depus dosarele de
candidaturã pentru Consiliul Lo-
cal Craiova. S-a mers în aceastã
formã pentru a obþine cât mai
mult fotolii de consilieri locali, în-
cercându-se pãstrarea actualului
Executiv al Primãriei Craiova.
Dosarul de candidaturã pentru
funcþia de primar al municipiului
Craiova poartã acelaºi nume, ca
ºi în mandatul ce se va încheia
în curând: Lia Olguþa Vasilescu.

„Astãzi mi-am depus oficial can-
didatura pentru un nou mandat de
primar al Craiovei, alãturi de cole-
gii mei din PSD ºi UNPR, care
candideazã la consiliul local muni-
cipal. Avem o listã de 40.000 de
semnãturi de susþinere adunate în
ultima sãptãmânã. Pentru lista de
consilieri locali vreau sã vã spun
cã nu s-au operat foarte multe
schimbãri, pentru cã eu merg pe
un principiu foarte simplu: echipa
câºtigãtoare nu se schimbã. Sunt
foarte mulþumitã de consilierii
noºtri locali ºi vreau sã le transmit
craiovenilor, care vor sã mã vote-
ze, sã-mi dea ºi consiliul local, pen-
tru cã este Parlamentul Craiovei ºi,

PSD Dolj ºi-a depus candidaturile pentruPSD Dolj ºi-a depus candidaturile pentruPSD Dolj ºi-a depus candidaturile pentruPSD Dolj ºi-a depus candidaturile pentruPSD Dolj ºi-a depus candidaturile pentru
alegerile localealegerile localealegerile localealegerile localealegerile locale

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Pentru funcþia de primar al Craiovei PSD merge, ca ºi în
mandantul actual, pe mâna Liei Olguþa Vasilescu, care ºi-a
depus candidatura, sâmbãtã, la Biroul Electoral Municipal

odatã cu cele 40.089 de semnãturi de susþinere. La municipiu,
se merge pe o alianþã electoralã între PSD ºi UNPR, aici
numãrul candidaþilor UNPR nu depãºeºte cifra cinci. Pe

prima poziþie, în lista candidaþilor la Consiliul Local, se aflã
actualul primar, urmat de viceprimarii în funcþie Mihail Genoiu
ºi Dan Daºoveanu. La nivelul Consiliului Judeþean Dolj, cea

care deschide lista electoralã este Lavinia Craioveanu, venitã
de pe poziþia de preºedinte al Organizaþiei judeþene de femei

social-democrate, urmatã de actualul preºedinte al CJ Dolj, Ion
Prioteasa. Aºadar, o nouã schemã la judeþ, „oameni tineri,

femei foarte multe”, dupã cum a prezentat echipa,
Claudiu Manda, preºedintele PSD Dolj.

fãrã consiliul local, nu aº fi putut
face nimic din ceea ce am realizat
ºi nu voi putea continua proiecte-
le, pe care le-am demarat deja”, a
declarat Lia Olguþa Vasilescu.

Ion Prioteasa:
„Cel mai bun
mandat al Consiliului
Judeþean”

Actualul preºedinte al CJ Dolj,
Ion Prioteasa, candideazã de pe
poziþia a douã din lista echipei

PSD pentru alegerile din cadrul
Consiliului Judeþean Dolj. Înain-
tea sa se aflã, Lavinia Craiovea-
nu, în calitate de preºedinte al
Organizaþiei de femei a PSD Dolj.

PSD Dolj oferteazã o listã în care
se gãsesc 17 femei candidate.
Acestora li se adaugã ºi 14 tineri
reprezintând, cu toþii, oferta so-
cial-democratã pentru CJ Dolj, ce
totalizeazã 45 de nume.

Ion Prioteasa, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj: „Organizaþia
judeþeanã Dolj a PSD a depus, as-
tãzi (n.red. - sâmbãtã), candidatu-
rile pentru funcþia de consilieri ju-
deþeni. Este o funcþie deosebit de
importantã. Consiliul Judeþean este
un fel de parlament al judeþului.
Este locul unde se iau cele mai
importante decizii în ceea ce pri-
veºte dezvoltarea judeþului, inves-
tiþiile în diferite colþuri ale judeþului
Dolj ºi ne face o deosebitã plãce-
re, sã vã propunem, din nou, un
grup de consilieri, care cu siguran-
þã vor face ca, pentru mandatul
urmãtor, sã creascã ºi mai mult
valoarea acestor oameni din acest
judeþ ºi sã creascã, dacã vreþi, in-
vestiþiile pentru aceastã zonã, de
altfel sãracã a României. Ne pro-
punem, ca ºi pentru mandatul ur-
mãtor, sã atragem fonduri europe-
ne ºi, aºa cum s-a întâmplat în
mandatul pe care îl încheiem
acum, care din punctul meu de
vedere a fost cel mai bun man-
dat al Consiliului Judeþean, în-
sumând tot ce s-a întâmplat pânã
acum. Un lucru absolut special
care s-a produs a fost aceastã con-
lucrare ºi aceastã legãturã pe care
am avut-o cu Primãria Craiova, cu
doamna primar, cu Consiliul Lo-
cal, adicã s-au rezolvat câteva din-

tre problemele mari ale judeþului pe
care, altfel, nu aveam cum sã le
rezolvãm. Apelul nostru cãtre cei
care ne cunosc este acela de a-i
ruga sã ne dea votul, pentru cã
numai cu o majoritate în Consiliul
Judeþean vom putea sã continuãm
proiectele pe care le avem ºi altele
care urmeazã sã vinã”.

„Oameni tineri,
femei foarte multe”

Preºedintele PSD Dolj, deputa-
tul Claudiu Manda, ºi-a exprimat
încrederea cã Organizaþia Judeþea-
nã va obþine majoritatea în Consi-
liul Judeþean ºi social-democraþii

vor câºtiga Primãria Craiova.
”Vreau sã îi mulþumesc domnului
Prioteasa pentru tot ce a fãcut în
calitate de preºedinte al Consiliu-
lui Judeþean, efortul pe care l-a
fãcut domnia sa împreunã cu

echipa de la Consiliul Judeþean ne
pune într-o situaþie în care, as-
tãzi, suntem favoriþi în cursa
electoralã. Cred cã, în afarã de
lucrurile pe care le-a fãcut dom-
nia sa, ºi echipa de la PSD, o
echipã unitã, a reuºit sã ne punã
în aceastã situaþie.

Vreau sã îi mulþumesc ºi doam-
nei primar pentru tot ce a fãcut
pentru Craiova, suntem mândri de
ce a fãcut domnia sa, de toate
aceste realizãri pe care le putem
vedea. Multe dintre ele sunt fãcu-
te în colaborarea dintre Consiliul
Judeþean ºi Primãrie sau chestiuni
care au vizat fie una, fie cealaltã

dintre instituþii. Vreau sã le mul-
þumesc colegilor mei din PSD pen-
tru efortul pe care l-au fãcut. Am
depus o listã cu mai mult de
88.000 de semnãturi pentru sus-
þinerea candidaþilor noºtri. Vreau
sã vã mai spun cã, lista mai cu-
prinde foarte mulþi oameni noi,
dintre cei care au fãcut pânã acum
parte din Consiliul Judeþean, doar
8 se gãsesc în prima parte a listei,
în zona eligibilã. Ceilalþi sunt oa-
meni noi, oameni tineri, femei
foarte multe. Începem lista cu o
femeie, este vorba de preºedinta
organizaþiei de femei, Lavinia
Craioveanu, domnul Prioteasa
este pe locul II, sunt ºi ceilalþi
colegi, unii dintre ei cu foarte
multã experienþã, dar sunt ºi oa-
meni pe care vrem sã îi aducem
ºi sã îi propunem craiovenilor,
doljenilor, în aºa fel încât, peste
patru ani, sã avem o echipã ºi tâ-
nãrã, ºi unitã, ºi experimentatã în
administraþie”, a spus Claudiu
Manda, preºedintele PSD Dolj.

Pentru lista de candidaþi la Con-
siliul Judeþean Dolj, PSD a depus
88.139 de semnãturi de susþinere
ºi pentru candidatul la funcþia de
primar al municipiului Craiova, Lia
Olguþa Vasilescu, au fost depuse
40.089 semnãturi.
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Despre politica de cadreDespre politica de cadreDespre politica de cadreDespre politica de cadreDespre politica de cadre
MIRCEA CANÞÃR

Lista de candidaþi pentru ale-
gerea Consiliului Judeþean Dolj,
la 5 iunie a.c., cuprinzând 45 de
nume, în exclusivitate membri
PSD, este, pânã la urmã, expre-
sia unei “politici de cadre”. Cu
alte cuvinte, potrivit unei logici
politice sãnãtoase, ea ar trebui sã
adune, în exclusivitate, competen-
þe profesionale menite sã garan-
teze buna funcþionare a viitorului
Consiliu Judeþean – autoritate a
administraþiei publice locale - ºi
sã garanteze prestigiul formaþiu-
nii politice pe care o reprezintã.
În general, de fiecare datã, la
patru ani, te aºtepþi sã întâlneºti
candidaþi care se pot recomanda
printr-o ispravã oarecare, oameni
care au fãcut ceva, cât de cât,
fie în plan profesional, fie în plan

politic, fie – mãcar – în plan mo-
ral. Asta nu înseamnã cã surpri-
zele sunt excluse, cã nu se pot
încerca, în mod excepþional, lan-
sãri de personaje cu totul noi,
deºi, nu aceasta ar trebui sã fie
regula. Admitem, pe de altã par-
te, cã nici o selecþie nu este, pânã
la urmã, sigurã. Ar mai fi o pro-
blemã: ofertele de candidaþi so-
cial-democraþi pentru alegerile
locale din 5 iunie a.c. “promova-
te” în Consiliul Judeþean Dolj nu
vor fi … singure, ci în compania
reprezentanþilor altor partide, în
primul rând cel liberal, la care, vo-
lens-nolens, trebuie fãcutã rapor-
tarea. Estimat chiar, viitorul ra-
port de forþe. La o privire de an-
samblu, lista de candidaþi spune
multe. Se deschide, fapt insolit,

cu prof. Lavinia Craioveanu, mo-
mentan inspectorul ºcolar gene-
ral de la ISJ Dolj, despre care,
pânã la extragerea sa de la Li-
ceul Teoretic de Transporturi –
Cãi Ferate, lipsit de performanþã
ºcolarã, ºi pânã la ambiguitatea
cu picarea – promovarea unui
examen pentru postul deþinut, sau
cel de adjunct, nu se ºtia mare
lucru. Sã admitem însã cã este o
promisiune a social-democraþilor
doljeni, investitã cu funcþia de li-
der a femeilor social-democrate
la nivel de judeþ, inhibatã doar de
context, cu alte cuvinte în cãuta-
re de voce. De comunicator. Pe
poziþia a zecea a listei de candi-
daþi, deci în „zona eligibilã”, în-
tâlnim numele lui Fãnel Vãduva,
în dreptul cãruia, la rubrica „ocu-

paþie” este trasã linie. Cum adi-
cã ... fãrã ocupaþie, dar candidat
la statutul de ales local, pe care îl
ºi deþine? La poziþia 21 a listei
menþionate, unde figureazã nu-
mele doamnei Rodica Niþã, la
rubrica „ocupaþie” aflãm cã este
... ºomer. La poziþia 19, Alin Te-
odor Nicola, consilier juridic, fiul
Lelioarei Nicola din Dãbuleni, fi-
gureazã ca ofertã, în condiþiile în
care legãtura lui cu social-demo-
craþii este una aidoma celei pe
care o avem noi cu religia budis-
tã. Fãrã ocupaþie apare ºi juristul
Adrian ªtefan – poziþia 32, adicã
„zona de aºteptare”. Ne oprim
din alte comentarii, deºi când pe
locul 4 apare Florinel Stancu, di-
rector SGA Dolj, ne întrebãm
dacã nu cumva în loc de criterii

avem de-a face cu mici dexteri-
tãþi conjuncturale, fiindcã înfãþi-
ºarea arbitrarã capãtã consisten-
þã. În “echipã” cu acesta se aflã
ºi Maria Cristina Ciocoiu (in-
spector ºcolar ISJ) locul 18 pe
listã. Tot SGA Dolj îl mai are can-
didat, dar la poziþia 34, pe ing.
Daniel Naicu, o altã nedumeri-
re, fiindcã o instituþie nu poate
livra doi candidaþi, oricât ar fi ei
de capabili. În general, lista de
candidaþi cuprinde oameni tineri,
unii poate de bunã credinþã, dar
neaureolaþi încã de lustrul unei
competenþe, care sã le aducã vi-
zibilitate publicã. Tinereþea nu
este, în exclusivitate, o virtute, dar
discuþia asta este veche ºi poate
genera comentarii pe care nu le-
am avut în vedere.

Ea se adreseazã companiilor din
Europa (private sau publice) ºi se
axeazã pe necesitatea de a promo-
va munca sustenabilã ºi îmbãtrâ-
nirea în condiþii bune de sãnãtate.
Comisarul european Marianne
Thyssen, responsabil pentru ocu-
parea forþei de muncã ºi  afaceri
sociale a subliniat actualitatea sub-
iectului acestei campanii. „Trebu-
ie sã începem de pe acum sã rãs-
pundem necesitãþilor viitoarelor
locuri de muncã ºi lucrãtorilor din
Europa. Locurile de muncã au de
câºtigat pe planul productivitãþii
dacã rãspund provocãrilor îmbã-
trânirii forþei de muncã. Acesta

este un lucru bun pentru lucrãtori
ºi pentru companii.”, a subliniat
oficialul european.

Patru obiective
Campania are patru obiective.

Pe de o parte, sã promoveze -
munca sustenabilã º îmbãtrâni-

„Locuri de muncã sãnãtoase pentru toate vârstele”„Locuri de muncã sãnãtoase pentru toate vârstele”„Locuri de muncã sãnãtoase pentru toate vârstele”„Locuri de muncã sãnãtoase pentru toate vârstele”„Locuri de muncã sãnãtoase pentru toate vârstele”
Comisia Europeanã ºi Agenþia Europeanã pen-

tru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã (EU-OSHA),
în colaborare cu preºedinþia olandezã a UE, au
lansat recent campania paneuropeanã  „Locuri de
muncã sãnãtoase pentru toate vârstele”.

Comisia Europeanã a aprobat sãptãmâna tre-
cutã, crearea unei societãþi mixte între Erste Group
Bank AG ºi compania Global Payments din State-

CE a aprobat crearea unei societãþi mixte
între Erste Group Bank AG ºi Global Payments

le Unite ale Americii. Aceasta are în vedere furni-
zarea de servicii comerciale pe pieþele din Româ-
nia, Republica Cehã ºi Slovacia. Comisia a ajuns

la concluzia cã aceastã tranzacþie nu poate
duce la dispute privind libera concurenþã,
datã fiind  prezenþa limitatã a companiei
Global Payments pe piaþã ºi numãrul sufi-
cient de mare de alternative la serviciile ofe-
rite. Erste Group Bank AG este un furnizor
austriac de servicii bancare, financiare ºi de
tranzacþii cu carduri care îºi desfãºoarã ac-
tivitatea în Europa Centralã ºi de Est. Glo-
bal Payments este un furnizor de servicii de
procesare a tranzacþiilor cu card atât în Spa-
þiul Economic European, cât ºi la nivel mon-
dial. Crearea societãþii mixte a fost aproba-
tã în temeiul Regulamentului UE privind
concentrãrile economice.

MARGA BULUGEAN

rea în condiþii bune de sãnãtate-
 încã de la începutul vieþii pro-
fesionale; sã sublinieze importan-
þa prevenirii riscurilor pe tot par-
cursul vieþii profesionale; sã spri-
jine angajatorii ºi lucrãtorii (in-
clusiv din IMM-uri) prin furni-
zarea de informaþii ºi instrumen-
te pentru gestionarea siguranþei
ºi sãnãtãþii la locul de muncã în
contextul îmbãtrânirii forþei de
muncã; ºi pe de altã parte, sã fa-
ciliteze schimbul de informaþii ºi
de bune practici. Campania va
creºte nivelul de sensibilizare pri-
vind importanþa bunei gestionãri
a securitãþii ºi sãnãtãþii la locul

de muncã ºi a prevenirii riscu-
rilor pe parcursul vieþii profe-
sionale, precum ºi a adaptãrii
activitãþii profesionale la capa-
citãþile individuale, la începutul
sau la sfârºitul carierei. Ea va
dura 2 ani.

MARGA BULUGEAN
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De asemenea, Grupul ºi-a ma-
jorat cu 26% numãrul de ore de
service vândute in 2016, raportat
la perioada similarã a anului trecut.
Flota diviziei de leasing operaþio-
nal (Sixt New Kopel Operational
Leasing) s-a majorat ºi ea cu
36.54%, de la 2050 de maºini anul
trecut, la 2799 cars în 2016. Pro-
gramul Prima Maºinã Second
Hand, început in 2015, este 100%
epuizat. Studiul început în 2015 ºi
aflat anul acesta la cea de-a doua
ediþie, a fost realizat pe mai mult
de 50 de companii ºi peste 100 de
persoane fizice, prin metoda ches-
tionarului. Studiul a fost iniþiat cu
scopul de a obþine informaþii cheie
despre comportamentul clienþilor
în contextual pieþei locale ºi de a
mãsura percepþia acestora cu pri-

Comisia Europeanã ar trebui sã
reînnoiascã autorizaþia de comercia-
lizare UE pentru glifosat doar pen-
tru ºapte ani, în loc de 15 cum fu-
sese propus iniþial, se aratã în rezo-
luþia nelegislativã, aprobatã cu 374
de voturi la 225, cu 102 abþineri.
“Mai mult, Comisia nu ar trebui sã
aprobe utilizarea neprofesionalã a
glifosatului, mai spun deputaþii, ºi
ar trebui sã reevalueze aprobarea sa
ca urmare a clasificãrii sale încã in-
certe din partea Agenþiei Europene
pentru Produse Chimice (ECHA),
într-o legislaþie separatã, adaugã ei”,
a precizat europarlamentarul Mari-
an Jean Marinescu.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Erbicidul glifosat: doar ºapte ani autorizat ºi doar pentruErbicidul glifosat: doar ºapte ani autorizat ºi doar pentruErbicidul glifosat: doar ºapte ani autorizat ºi doar pentruErbicidul glifosat: doar ºapte ani autorizat ºi doar pentruErbicidul glifosat: doar ºapte ani autorizat ºi doar pentru
uz profesional, cer deputaþiiuz profesional, cer deputaþiiuz profesional, cer deputaþiiuz profesional, cer deputaþiiuz profesional, cer deputaþii

Deputaþii europeni au spus în rezoluþia votatã recent cã
autorizaþia pentru ierbicidul glifosat ar trebui prelungitã
de Comisia Europeanã doar pentru ºapte ani în loc de 15
ºi doar pentru uz profesional, având în vedere îngrijorarea
care existã privind proprietãþile sale cancerigene ºi de
perturbare endocrinã. Deputaþii au cerut o evaluare
independentã ºi publicarea tuturor dovezilor ºtiinþifice pe
care Autoritatea Europeanã pentru Siguranþã Alimentarã
(EFSA) le-a folosit pentru evaluarea glifosatului.

Rezoluþia cere Comisiei sã facã
o nouã propunere, evaluând mai
bine utilizarea durabilã a ierbici-
delor care conþin glifosat ºi sã
lanseze o revizuire independentã
a toxicitãþii generale ºi a clasifi-
cãrii glifosatului, bazatã nu nu-
mai pe datele referitoare la po-
tenþialul cancerigen, ci ºi la posi-
bile proprietãþi care cauzeazã pro-
bleme endocrine. Deputaþii cer
Comisiei ºi Autoritãþii Europene
de Siguranþã Alimentarã sã ”pu-
blice imediat toate dovezile ºtiin-
þifice care au stat la baza clasifi-
cãrii pozitive a glifosatului ºi a
propunerii de reautorizare, având

în vedere interesul public pentru
aceste informaþii”
Arderea prematurã
”inacceptabilã”

Deputaþii considerã ”inaccep-
tabilã” utilizarea glifosatului în
practica agricolã cunoscutã drept
ardere prematurã, adicã elimina-
rea plantei propriu-zise înainte de
recoltã pentru accelerarea coace-
rii ºi facilitatea recoltãrii. Aceas-
tã practicã duce printre altele la
o mai mare expunere pentru oa-
meni. Glifosatul nu ar trebui
aprobat pentru utilizare în sau
aproape de parcuri publice, locuri
de joacã publice ºi grãdini publi-
ce, mai spun deputaþii. Experþii
naþionali din comitetul permanent
pentru plante, animale, alimente
ºi nutreþuri (secþiunea fitofarma-
ceuticelor) va vota pentru adop-
tarea sau respingerea propunerii
Comisiei, prin majoritate califica-
tã, în mai. Dacã nu existã o ast-
fel de majoritate, Comisia Euro-
peanã va decide ce urmeazã.

Glifosatul este o substanþã activã util izatã pe scarã
largã în ierbicide. Patentatã la începutul anilor 1970, a
introdus pe piaþa de consum în 1974 un ierbicid cu o arie
mare de utilizare. Patentul a expirat în 2000, iar de atunci
glifosatul a fost pus pe piaþã de diferite companii, câte-
va sute de produse de protecþie a plantelor care conþin
glifosat fiind înregistrate în prezent în Europa pentru a fi
utilizate în recolte.

Obiectivele New Kopel Group vizeazã, de asemenea, o creº-
tere a portofoliului de clienþi cu 20%, compania având în divi-
zia de leasing operaþional, în 2015. De asemenea, în 2016,
New Kopel Groupse va concentra pe gãsirea de noi oportu-
nitãþi de extindere a Grupului în România.

Profesionalismul angajaþilor ºiProfesionalismul angajaþilor ºiProfesionalismul angajaþilor ºiProfesionalismul angajaþilor ºiProfesionalismul angajaþilor ºi
creºterea consumuluicreºterea consumuluicreºterea consumuluicreºterea consumuluicreºterea consumului

New Kopel Group, prima companie de lea-
sing operaþional din România ºi lider pe piaþa
localã auto a închis primul trimestru cu rezul-
tate pozitive, în creºtere cu 47% a numãrului

de maºini vândute în primele 3 luni ale anu-
lui, de la 81 în 2015, la 119, în 2016. Cifra de
afaceri a diviziei de rent a car a crescut cu
16%, iar câºtigul mediu pe zi, cu 12%.

vire la nivelul de trai din România.
“Sunt rezultate pozitive care con-
firma previziunile fãcute la înce-
putul anului cand estimãm o cres-
tere cu 20% a business-ului in
2016. A contat, în aceeaºi mãsurã,
efortul nostru de a afla ce cred di-
rectorii de companii despre servi-
ciile pe care le oferim sau dacã
existã intenþia de cumpãrare a unei
maºini noi, în cazul persoanelor
fizice.”, a declarat Hezi Shayb,
CEO New Kopel Group România.
Serviciile personalizate

62% dintre directorii de com-
panii au declarat cã numãrul de
clienþi va creºte, atât în 2015 cât
ºi în 2016. 38% dintre aceºtia, cu
4% mai mult decât în 2015, au
declarat cã portofoliul de clienþi va

rãmâne stabil. 74% dintre aceºtia,
cu 16% mai mult decât anul tre-
cut, au declarat cã cifra de afaceri
medie pe client va creºte, în vre-
me ce 12% mai multi decât în 2015
au declarat cã îºi va menþine nive-
lul. 84%, cu 18% mai mulþi decât
în 2015, au declarat cã cifra de
afaceri va creºte. 54% dintre aceº-
tia, cu 8% mai mult decât în 2015
amintesc o creºtere a numãrului de
angajaþi în 2016, în vreme ce 42%
declarã cã numãrul acestora se va
menþine acelaºi. Directorii de com-
panii declarã doi factori principali
care le influenteazã calitatea afa-
cerii: profesionalismul angajaþilor ºi
creºterea consumului ºi opteazã
pentru serviciile de leasing opera-
þional oferite de o campanie din
douã motive: serviciile personali-
zate ºi cea mai bunã ofertã de preþ.
30% preferã plata în numerar

Respondenþii persoane fizice au
declarat, în proporþie de 97% ca
au deja o maºinã de familie, în
creºtere cu 13% faþã de 2015. 68%
dintre aceºtia, cu 14% mai mult
decât în 2015, intenþioneazã sã îºi
cumpere o maºinã nouã în viitorul
apropiat. 6%, cu 4% mai mult de-
cât anul trecut, cred cã nivelul de
trai este mult mai bun decât în

2015, 24% declarã cã este mai
bun, iar 50%, ca acesta va rãmâne
la fel ca în 2015. Ca ºi metodã de
achiziþie, 30% preferã plata în nu-
merar ºi 28%, creditul.11% ar pre-
fera un contract de leasing. 33%
au declarat ca Programul Prima
Maºinã ar trebui sã acopere ºi ma-
ºinile second hand ºi 52% evalu-
eazã Programul ca fiind bun “Pia-
þa se dezvoltã rapid în ritmul aº-
teptãrilor clienþilor. Practic, dacã
ºtii care sunt acestea, eºti pregatit
sã înfrunþi efectelelor positive asu-
pra afacerii tale”, a mai spus Hezi
Shayb.
O flotã de 750 de maºini din
toate segmentele

La începutul anului 2016, New
Kopel Group a anunþat o creºtere

cu 20% a investiþiilor în diviziile de
leasing operaþional ºi rent a car.
Obiectivul comunicat a fost acela
de a cumpara între 1200–1500 de
maºini noi ºi menþinerea creºterii
de 9% pe care compania a avut-o
în 2015 ºi în 2016, pe zona de rent
a car.  Pentru Sixt Rent a Car, ob-
iectivul este acela de a avea o flotã
de 750 de maºini din toate segmen-
tele. Pentru 2016, creºterea este
completatã de intensificarea cu
20% a activitãþii din service, New
Kopel Group având unul dintre cele
mai mari service-uri din România.
Obiectivul de vânzãri a companiei
în 2016 înseamnã 1500 de maºini
noi ºi second hand în toate divizii-
le de business - Opel Union Mo-
tors (maºini noi) ºi Sixt New Ko-
pel Seccond Hand.

Factorii care influenteazã calitatea afacerii:
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O salã arhiplinã a aplaudat sâmbãtã, spre miezul nopþii, extraor-
dinarul spectacol care a încheiat a X-a ediþie a Festivalului Interna-
þional „Shakespeare” – „Richard III” în regia Thomas Ostermeier,
cu actori ai Schaubuhne Theater Company Berlin – ºi premiile ofe-
rite de Secþia Românã (Teatrologie) a Asociaþiei Internaþionale a
Criticilor de Teatru (A.I.C.T.), acordate actorilor Ion Caramitru ºi
Emil Boroghinã. Cei doi, „personalitãþi care au marcat prezenþa lui
Shakespeare în spaþiul cultural românesc”, cum i-a prezentat criti-
cul Octavian Saiu, au primit cuvinte de apreciere din partea preºe-
dintelui executiv A.I.C.T., Margareta Sorenson, din Suedia, ºi a re-
putatul teatrolog George Banu. Premiul Internaþional Shakespea-
re, ediþia a V-a, a revenit lui Thomas Ostermeier – unul din regizorii
de top din spaþiul european ºi nu numai, considerat un reper inter-
naþional pentru modul de reinterpretare a clasicilor, dar ºi pentru
maniera în care abordeazã dramaturgia contemporanã.

Festivitatea de închidere a festivalului a avut loc în sala Teatrului
Naþional Craiova, chiar în ziua în care lumea întreagã a marcat îm-
plinirea a 400 de ani de la moartea marelui dramaturg William Shake-
speare, 23 aprilie. La eveniment au participat ºi Excelenþa Sa Paul

Cu o binemeritatã notorietate
naþionalã ºi internaþionalã, Festiva-
lul Internaþional „Shakespeare” a
transformat Craiova, pentru zece
zile, în capitala europeanã a tea-
trului de calitate. Mari actori, regi-
zori ºi companii de teatru din Ja-
ponia, Africa de Sud, India, Ma-
rea Britanie, Israel, Rusia, Germa-
nia, Italia º.a. au adus în sãli ºi în
aer liber spectaculoase viziuni ar-
tistice. Programul a cuprins ºi con-
ferinþe pentru critici, ateliere stu-
denþeºti, concerte, expoziþii, lan-
sãri de cãrþi, intermezzo dansante,
care au dat ocazia iubitorilor de
teatru – cunoscãtori temeinici ai
operei Marelui Will sau simpli spec-
tatori – sã se bucure de atmosfera
de sãrbãtoare teatralã.

„Richard III” a umplut
pânã la refuz sala mare

a Teatrului Naþional
Cea de-a X-a ediþie a festivalu-

lui s-a deschis cu o desfãºurare
impresionantã de forþe pe 14 apri-
lie, când pe scena Naþionalului cra-
iovean au performat actorii japo-
nezi de la Teatrul Saytama din To-
kyo, aflat pentru prima datã în
România. Interpretarea memorabi-
lã a piesei „Richard II”, în viziu-
nea legendarului regizor Yukio Ni-
nagawa, a necesitat participarea a
aproape 90 de persoane. Ziua în
care marele regizor german Tho-
mas Ostermeier ºi-a prezentat
piesa de rezistenþã a festivalului –
„Richard III”, cu actori de la Tea-
trul Schaubuhne din Berlin – a în-
cheiat programul celor zece zile,
reconfirmând publicului care a
umplut pânã la refuz sala mare a
Teatrului Naþional cã este pãrtaº la
un adevãrat eveniment.

Spectacolul a fost pus în scenã
cu fragmente muzicale cu percu-
þie live, proiecþii video ºi o largã
paletã de echipament tehnic, reali-
zându-se, astfel, un decor contem-
poran pentru piesa istoricã a lui
Shakespeare scrisã la sfârºitul se-

colului al XVI-lea. Un Richard III
diform la trup ºi suflet a fost adus
în scenã cu impresionabile calitãþi
actoriceºti, dar ºi cu autentic
umor, de actorul Lars Eidinger,
ovaþionat minute bune de public la
finalul spectacolului.

Doi adevãraþi ambasadori
ai excelenþei,

sub semnul lui Shakespeare
Reprezentaþia a fost urmatã de

festivitatea de acordare a premii-
lor Asociaþiei Internaþionale a Cri-
ticilor de Teatru (A.I.C.T.) – Sec-
þia Românã (Teatrologie). Unul
a fost înmânat „unui actor
shakespearian emblematic pen-
tru rolul sãu Prospero de la Te-
atrul Naþional din Bucureºti,
Hamletul de odinioarã ºi poate
pentru totdeauna”, dupã cum
a fost prezentat Ion Caramitru.
Celãlalt i-a revenit lui Emil Bo-
roghinã, «care a creat ºi a fã-
cut sã dãinuie Festivalul Inter-
naþional „Shakespeare” de la
Craiova». Juriul care a decis
premiile a fost format din boar-
dul Secþiei: Ludmila Patlanjoglu
– preºedinte onorific, Octavian
Saiu – preºedinte, Monica An-
dronescu – vicepreºedinte, Iri-
na Ionescu – secretar general,
Maria Zãrnescu ºi Cristiana
Gavrilã – membri.

«În aceastã searã, sub sem-
nul Festivalului Internaþional
„Shakespeare” de la Craiova,
oferim douã premii unor perso-
nalitãþi care au marcat ºi marchea-
zã prezenþa lui Shakespeare în spa-
þiul cultural românesc, doi adevã-
raþi ambasadori ai excelenþei, sub
semnul lui Shakespeare. Unul din-
tre ei a fost pe scenã Hamlet ºi a
apucat sã facã în viaþã ceea ce în
piesã e imposibil: sã dea semnalul
libertãþii, al înfrângerii unui sistem
abuziv, cu doi reprezentanþi male-
fici. Pe 22 decembrie 1989, acel
Hamlet ne-a spus tuturor, la televi-
zor, în direct, cã suntem liberi. Pe

de altã parte, astãzi, el este Prospe-
ro, un Prospero al unui alt timp, ºi
pentru acest rol îl recunoaºtem prin
Premiul Criticii. Celãlalt este un
Prospero într-un alt sens – nu doar
pentru cã ne încântã pe toþi atunci
când rosteºte monologul final al
acestui personaj, ci pentru cã mi se
pare de fiecare datã cã tot ce ne
înconjoarã în acest festival e din grã-
mada din care sunt fãcute visele lui»,
a rostit Octavian Saiu, preºedin-
tele A.I.C.T. – Secþia românã (Tea-
trologie).

Ion Caramitru a închinat
premiul

„întoarcerii la normalitate”
Un laudatio prea amplu pentru

ora târzie la care a fost decernat pre-
miul, punând la încercare rãbdarea
spectatorilor care s-au încumetat sã
mai rãmânã în salã, a fost rostit de
Ludmila Patlanjoglu pentru actorul
Ion Caramitru. «Anul acesta, Ion
Caramitru a fost desemnat de Bri-

tish Council Ambasador Cultural
Shakespeare al României, un titlu
binemeritat. Ion Caramitru este un
actor cu vocaþie shakespearianã. A
absolvit Institutul de Teatru cu
Hamlet, iar în lunga ºi strãlucita sa
carierã de actor ºi-a pus amprenta
asupra unor roluri în spectacole in-
trate în legendã: Romeo din „Ro-
meo ºi Julieta” (regia: Vlad Mugur),
Octavius din „Iulius Caesar” (re-
gia: Andrei ªerban), Ferdinand din
„Furtuna” (regia: Liviu Ciulei), Feste

din „A douãsprezecea noapte” (re-
gia: Aureliu Manea), antologicul
Hamlet sub bagheta regizoralã a lui
Alexandru Tocilescu, rol care l-a
propulsat în topul celor mai buni
zece interpreþi ai celebrului perso-
naj, de-a lungul timpului, în lume.
Cu Shakespeare, Caramitru s-a în-
tâlnit ºi în douã propuneri scenice
experimentale: premiera absolutã cu
„Edward III”, în regia lui Alexan-
dru Tocilescu, ºi montarea-labora-
tor „Macbeth” a lui Radu Penciu-
lescu», a amintit, între altele, tea-
trologul Ludmila Patlanjoglu.

Ion Caramitru s-a declarat
„într-o situaþie atipicã”, având în
vedere cã de foarte mult timp el
este cel care oferã premii, în ca-
drul Galei UNITER. „Prin propria
voinþã, m-am recuzat de la orice
premiu posibil – sunt 25 de ani de
când nu am luat nici un premiu.
Iatã-mã astãzi, la un sfert de se-
col, premiat de criticii de teatru
din România în alt context. Mã
simt foarte onorat”, a spus aces-

ta. Ion Caramitru a închinat pre-
miul „întoarcerii la normalitate”,
cu dorinþa ca „generaþiile tinere ºi
cele mai puþin tinere sã convieþu-
iascã în arta noastrã aºa cum s-a
întâmplat întotdeauna”, fãcând
referire la situaþia prezentã extrem
de tensionatã de la Opera Naþio-
nalã Bucureºti. «Faptul cã acest
Festival „Shakespeare” existã îmi
dã sentimentul cã teatrul româ-
nesc supravieþuieºte ºi marilor
încercãri ale ultimelor luni, în care

administrarea culturii a ajuns un
coºmar. Cel mai preþios patrimo-
niu, cel mai expresiv mod de a
pune în valoare identitatea noas-
trã naþionalã este dat peste cap»,
a adãugat Caramitru.

Emil Boroghinã:  „S-a dorit
un festival al excelenþei ºi cred

cã a reuºit sã fie”
Aflatã pentru prima datã la Cra-

iova, Margareta Sorenson – pre-
ºedinte executiv al A.I.C.T., a în-
mânat celãlalt premiu directorului
Festivalului „Shakespeare”, Emil
Boroghinã, adresându-i-se: «Cole-
gii mei au fost de multe ori aici, iar
eu am auzit multe despre acest fes-
tival. De multã vreme l-aþi fãcut
celebru la nivel internaþional. ªtiu
cã ne-am întâlnit de multe ori la
alte evenimente ºi mã întrebam:
cine e domnul acesta cu zâmbet
aºa de blând, care pare cã iasã din
pãdurile de poveste ale lui Shake-
speare? (…) Am scris o listã a per-

sonalitãþilor celebre care au fost
aici, pe care, ascultând-o, ori-
cine înþelege cât de celebru a
devenit acest festival: Peter Bro-
ok, Robert Wilson, Lev Dodin,
Nekrosius, Silviu Purcãrete,
Thomas Ostermeier, Korsuno-
vas, Declan Donnellan ºi ea con-
tinuã. Toate acestea au fost fã-
cute posibile de o singurã per-
soanã, Emil Boroghinã, care
pune Craiova pe harta marilor
Festivaluri Shakespeare din lume.
Vã mulþumesc cã ne-aþi luat de
mânã ºi, cu blânda dvs. genero-
zitate, ne-aþi prezentat lumea lui
Shakespeare la Craiova!».

Mulþumirile lui Emil Boro-
ghinã s-au îndreptat cãtre toþi
cei care „au fãcut posibil acest
festival de-a lungul a 22 de ani,
care ne-au ajutat sã ajungem as-
tãzi la un punct pentru mine
aproape final”. «În ultimele zile,
am trãit douã mari bucurii. Una

este legatã de o expoziþie care ne-
a fost dãruitã de Institutul Inter-
naþional Shakespeare de la Strat-
ford, intitulatã „De la Stratford la
Craiova”, care menþioneazã, pen-
tru noi emoþionant, cã festivalul
transformã Craiova într-un nou ºi
mult îmbunãtãþit Stratford. A doua
bucurie este înscrisã într-o carte
pe care am primit-o – ultima ediþie
a Enciclopediei Shakespeare, în
care am regãsit înscris Festivalul
„Shakespeare” de la Craiova. Asta
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„Richard III”,
Teatrul Schaubuhne Berlin
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Excelenþa Sa Paul Brummel, Ambasador al Regatului Unit al
Marii Britanii ºi Irlandei de Nord la Bucureºti, ºi Duncan Mot-
hersill, director adjunct al British Council Bucureºti. Felicitãri-
lor adresate organizatorilor de aceºtia Emil Boroghinã le-a adã-
ugat „sentimentul de împlinire ºi de datorie dusã pânã la capãt”,
directorul festivalului lãsând sã se înþeleagã cã este ultima edi-
þie pe care o gireazã din aceastã calitate. „Sper ca cei care vor
veni dupã noi sã ducã acest festival mai departe ºi sã nu se abatã
niciodatã de la valoarea spectacolelor invitate. S-a dorit un festi-
val al excelenþei ºi cred cã a reuºit sã fie”, a spus domnia sa.

Festivalul Internaþional „Shakespeare” a luat sfârºit în aplau-
zele a peste o mie de invitaþi din toatã lumea, însã Craiova conti-
nuã sã fie gazda celor mai importante personalitãþi din lumea te-
atrului european, de la actori, directori de companii de teatru,
critici, regizori, specialiºti din artele spectacolului la jurnaliºtilor
de la renumite publicaþii ca La Republica, El Pais, Le Monde, The
Guardian º.a. ªi asta pentru cã între 24 ºi 26 aprilie gãzduieºte cea
de-a XV-a ediþie a Premiului Europa pentru Teatru, eveniment
care se desfãºoarã pentru prima oarã în România.

De ieri, timp de trei zile, Craiova este gaz-
da celor mai importante personalitãþi din lu-
mea teatrului european – actori, directori de
companii de teatru, critici, regizori, specia-
liºti din artele de spectacol –, dar ºi a jurna-
liºtilor de la renumite publicaþii, care partici-
pã aici la cea de-a XV-a ediþie a Premiului
Europa pentru Teatru, desfãºuratã pentru
prima oarã în România. Evenimentul este or-
ganizat de Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
ºi Fundaþia Shakespeare, sub Înaltul Patro-
naj al Parlamentului European ºi al Consiliu-
lui Europei. Publicul craiovean are ocazia sã
urmãreascã, în sãlile Teatrului pentru Copii
ºi Tineret „Colibri”, Casei Studenþilor ºi Te-
atrului Naþional „Marin Sorescu”, alte spec-
tacole de referinþã din Franþa, Scoþia, Spa-
nia, Suedia ºi Germania, iar specialiºtii ºi jur-
naliºtii strãini se reunesc pentru a dezbate
tendinþele din teatrul viitorului.

Înfiinþat în 1986 ca proiect-pilot al Comi-
siei Europene ºi acordat prima datã în 1987,
Premiul Europa pentru Teatru este, în gene-
ral, conferit artiºtilor ºi instituþiilor teatrale,
care, prin activitatea lor, au contribuit la o
înþelegere mutualã mai bunã între naþiuni. Par-
lamentul European ºi Consiliul European au
inclus acest Premiu în cadrul instituþiilor ce
prezintã „un interes cultural european”. „O

Programul Premiului
Europa pentru Teatru

Luni, 25 aprilie
Ora 11.00, Teatrul Naþional Craiova

(foaier): Premiul Europa Realitãþi Teatrale.
Conferinþã ºi întâlnire cu Juan Mayorga, ur-
mate de extrase din spectacolul „Iugoslavii”.

Ora 15.00, Teatrul Naþional Craiova
(foaier): Premiul Europa Realitãþi Teatrale.
Conferinþã ºi întâlnire cu Viktor Bodo.

Ora 17.00, Teatrul Naþional Craiova (foa-
ier): Premiul Europa Realitãþi Teatrale. Confe-
rinþã ºi întâlnire cu Joel Pommerat, urmate de o
lecturã a lucrãrilor lui Joel Pommerat.

Ora 21.30, Teatrul pentru Copii ºi Tine-
ret „Colibri”: REIKIAVIK , spectacol al com-
paniei La Loca de la Casa ºi Entrecajas Produc-
ciones Teatrales, regizat de Juan Mayorga.

Marþi, 26 aprilie
Ora 10.00, Teatrul Naþional Craiova

(foaier): Premiul Europa pentru Teatru.
Conferinþã ºi întâlnire cu artistul coregraf
Mats Ek.

Ora 16.30, Casa de Culturã a Studen-
þilor: NATHAN THE WISE, spectacol regi-
zat de Andreas Kriegenburg ºi produs de
Teatrul German din Berlin.

Ora 21.30, Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” (Sala „Amza Pellea”): Ceremonia
de acordare a Premiilor Europa pentru Tea-
tru, urmatã de prezentarea spectacolului re-
gizat de Mats Ek.

Cele mai importante personalitãþi
din lumea teatrului european, la Craiova

caracteristicã im-
portantã a Pre-
miului Europa
pentru Teatru
este deschiderea
cãtre toate for-
mele de specta-
col, aºa cum
vom demonstra,
la aceastã ediþie,
prin acordarea
premiului unui
renumit coregraf
suedez. În ultima
perioadã, un as-
pect important al Premiului a fost aceastã
deschidere prin care sunt luate în considera-
re toate aspectele implicate în construcþia unui
spectacol”, a explicat la Craiova, în cadrul
unei conferinþe de presã, Alessandro Mar-
tinez, secretarul general al Premiului Euro-
pa pentru Teatru.

Ceremonia acordãrii a premiilor va avea loc
mâine-searã, de la ora 21.30, în sala mare a
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. Premiul
Europa pentru Teatru, ediþia a XV-a, îi este
conferit lui Mats Ek, coregraf ºi regizor sue-
dez de renume internaþional, „ale cãrui rãdã-
cini ºi creaþii artistice ºi-au pus amprenta în

mod decisiv asupra evoluþiei dansului contem-
poran”. Premiul Special îi este acordat, din
partea Preºedintelui Juriului Premiului Euro-
pa pentru Teatru, regizorului Silviu Purcã-
rete, „un reprezentant al artei dramatice ex-
trem de preþuit în þara sa ºi în strãinãtate”.
Premiul Europa Realitãþi Teatrale, a XIII-a
ediþie, îi este atribuit lui Viktor Bodo (Unga-
ria), Andreas Kriegenburg (Germania),
Juan Mayorga (Spania), Teatrului Naþio-
nal din Scoþia (Scoþia/Regatul Unit al Marii
Britanii) ºi lui Joel Pommerat (Franþa). Eve-
nimentul include ºi un variat program cuprin-
zând spectacole ale laureaþilor Premiului.

Artiºti ºi teatre din aproape 15 þãri au adus un numeros public în sãlile
de spectacol, ºi nu numai, cu prilejul desfãºurãrii Festivalului Internaþio-
nal „Shakespeare”. Atât de numeros uneori încât acestea au devenit
arhipline, privând pe nedrept alte zeci ori chiar sute de craioveni de a
vedea reprezentaþii unice.

Situaþia s-a repetat cam la fiecare dintre ultimele ediþii. Semn bun, cã
ºtim din ce în ce mai bine ce-i valoarea artisticã ºi o apreciem ºi prin
dorinþa de a-i fi pãrtaºi. Dar ºi semn rãu, cã organizatorii unui eveniment
de o asemenea amploare n-au învãþat suficient de bine lecþia ediþiilor
precedente, când, la fel, spaþiile cu numãr insuficient de locuri ºi epuiza-
rea imediatã a biletelor la vânzare au fãcut ca spectacole colosale, într-o
singurã reprezentaþie, sã fie vãzute de puþini iubitori de teatru. Suficienþi
bani pentru douã cu siguranþã n-au fost, motivul financiar fiind probabil
ºi anularea unor foarte aºteptate spectacole din programul actualei ediþii.

Unul, „Folia, Shakespeare & CO”, în regia ºi coregrafia lui Gigi Cãciu-
leanu, trebuia sã aibã loc vineri seara, în Piaþa „Fraþii Buzeºti”. Altul, cel
al artiºtilor de la Mira – Art Acrobatic Dance Theatre din Gdansk (Polo-
nia), anunþat ca o ineditã sintezã artisticã între dans, teatru ºi acrobaþie,
special conceputã pentru aceastã ediþie a festivalului, urma sã fie prezen-
tat pe 23 aprilie, de la ora 22.30, pe acoperiºul Teatrului Naþional Craiova.
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mi-a creat un sentiment de împli-
nire ºi de datorie dusã pânã la ca-
pãt», a spus Boroghinã. Directo-
rul festivalului a lãsat de înþeles cã
este ultima ediþie pe care o gireazã
din aceastã calitate, adãugând:
„Sper ca cei care vor veni dupã
noi sã ducã acest festival mai de-
parte ºi sã nu se abatã niciodatã de
la ceea ce ne-a condus pe noi, adi-
cã de la valoarea spectacolelor in-
vitate. S-a dorit un festival al ex-
celenþei ºi cred cã a reuºit sã fie”.

Premiul Internaþional
„Shakespeare”, înmânat

regizorului Thomas Ostermeier
Acordat în anii trecuþi unor

personalitãþi precum profesorul
emerit Stanley Wells (2014) ºi re-
gizorul lituanian Eimuntas
Nekrosius (2012), Premiul In-
ternaþional „Shakespeare” – edi-
þia a V-a a revenit regizorului Tho-
mas Ostermeier. Director artis-
tic al celebrului Teatru Schaubuh-
ne din Berlin, artist asociat al Fes-
tivalului de la Avignon, deþinãto-
rul Premiului Europa pentru Noi

Realitãþi Teatrale, creatorul a apro-
ximativ 50 de spectacole în Ger-
mania ºi în lume, acesta a devenit
de ani buni un nume foarte cu-
noscut ºi în România, câteva din-
tre creaþiile sale fiind vãzute ºi la
Bucureºti ºi Cluj-Napoca.

Referindu-se la producþiile
sale, prezentate pe tot mapamon-
dul, reputatul profesor ºi critic
de teatru George Banu a subli-
niat: «O caracteristicã e voinþa lui
de a cãuta un teatru direct, ime-
diat, un teatru de azi pentru a
vorbi de marile figuri. Textele pe
care le-a pus în scenã au ca pro-
tagoniºti personalitãþi, eroi care
fac istoria. Un rege, Richard III,
un prinþ, Hamlet, un general,
Othello. Ca ºi cum Shakespeare
pentru el trebuia sã fie un spaþiu
unde se interogheazã, profund,
dramatic ºi direct relaþia între un
erou ºi istorie, dar pe fondul ºi
graþie unui ansamblu care acom-
paniazã eroul”. Thomas Oster-
meier s-a declarat onorat sã pri-
meascã acest premiu, mai ales cã
a venit cu ocazia celebrãrii ope-

rei lui Shakespeare în întreaga
lume, ºi a afirmat cã el revine în
egalã mãsurã tuturor celor care
au contribuit la realizarea produc-
þiei „Richard III”.

***
Cea de-a X-a ediþie a Festiva-

lului Internaþional „Shakespeare”
a fost organizatã de Fundaþia
„Shakespeare” ºi Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” ºi finanþatã de
Primãria ºi Consiliul Local Craio-
va, Ministerul Culturii, Consiliul
Judeþean Dolj, Institutul Cultural
Român, Uniunea Teatralã din Ro-
mânia, Guvernul Japoniei, Amba-
sada Israelului în România ºi Bri-
tish Council România, cãrora li s-
a adãugat o listã de numeroºi par-
teneri ºi sponsori.
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În judeþul Dolj, sunt stabilite 24
de centre, iar unitãþile de învãþã-
mânt care vor organiza examenele
de Evaluare naþionalã vor transmi-
te, pânã pe 12 mai, propunerile de
constituire a a comisiei de la acest
nivel. La Colegiul Naþional „Carol
I” sunt arondate, pe lângã cea gaz-
dã,  ªcolile Gimnaziale  „Decebal”,
„Obedeanu”, „Sf. Dumitru”, toate
din Craiova, precum ºi cea de la
Vîrvoru de Jos. La Colegiul Naþio-
nal „Elena Cuza”, vor veni elevii
de la „Traian”, de la unitatea orga-
nizatoare, Liceul Adnetisct , toate
din Craiova, precum ºi cei de la
Bucovãþ, Palilula, Sãrbãtoarea ºi
Iºalniþa. Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” îi va primi ºi pe tinerii de

la ªcolile Gimnaziale „Ion Crean-
gã” ºi nr.38 din Craiova, la care se
adaugã unitãþile din sãlcuþa ºi Ter-
peziþa. La Colegiul Naþional Peda-
gogic „ ªtefan Velovan” vor sosi
ºi cei de la Colegiul Tehnic Ener-
getic Craiova , ªcoala „Sf. Gheor-
ghe” Craiova ºi din Fãrcaº,
Goieºti, Pieleºti, Tãlpaº ºi Þandã-
ra, iar la Colegiul Tehnic de Indus-
trie Alimentarã, adolescenþii de aco-
lo îi vor avea colegi de concurs pe
cei de la Carpen, Belot, Botoºeºti-
Paia, Brabova, Breasta, Cernãteºti,
Cleanov, Gogoºu, Greceºti, Pleºoi,
Seaca de Pãdure, Predeºti. Cole-
giul Tehnic „Costin Neniþescu” are
ªcolile „Elena Farago” ºi „Alexan-
dru Macedonski” din Craiova, pre-

cum ºi pe cele din  Brãdeºti, Bîlta
ºi Liceul Tehnologic „Dimitrie Fi-
liºanu” Filiaºi. La Liceul Tehnolo-
gic „George Bibescu” din Craio-
va, vor concura elevii Colegiului
Naþional „Nicolae Titulescu” ºi ai
ªcolii „Mihai Viteazul” din Craio-
va, împreunã cu tinerii care vin de
la Coþofenii din Dos, Coþofenii din
Faþã, Mihãiþa, Almãj, Melineºti ºi
Negoieºti. Liceul „Matei Basarab”
din Craiova: elevii de acolo ºi cei
de la „Gheorghe Þiþeica” ºi „Nico-
lae Bãlcescu” (ambele din Craio-
va); Gherceºti, Mischii, Murgaºi.
Liceul Teoretic „Henri Coandã” :
gazda ºi Liceul cu Program Spor-
tiv „Petrache Triºcu”; Radovan,
Þuglui. La Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto vor veni cei de
la Podari, Liceul de Arte „Marin
Sorescu”, ºcolile speciale „Sf
Mina” ºi Sf. Vasile, cele din Catar-
giu, Fãcãi (Craiova), precum ºi cele

Cerãt, Comoºteni, Drãnic, Gîn-
giova, Horezu-Poenari, Sãlcuþa
(Calopãr), Segarcea, ªcoala Pro-
fesionalã din Valea Stanciului. Li-
ceul Tehnologic „ªtefan Anghel”
Bãileºti: ªcolile Gimnaziale  din
municipiu; cele din Rast, Galiciui-
ca, Ghidici. La Liceul Tehnolo-
gic „Constantin Ianculescu” Cîr-
cea: unitãþile de învãþãmânt din
toate localitãþile din zonã – Apele
Vii, Castranova, Ciocãneºti, Co-
ºoveni, Drãgoteºti, Ghizdãveºti,
Puþuri, Radomir, Teslui, Zãnoa-
ga, Leu, Celaru, Dioºti. Liceul
din Malu Mare: unitãþile pe tron-
sonul care trece prin Bratovo-
eºti, Secui, Teasc, Rojiºte, Mîr-
ºani, Daneþi, Dobreºti, Ghindeni.
La Pleniþa vor concura cei din
zona respectivã, la fel cum se
va întâmpla ºi la Calafat ºi Poia-
na Mare.
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GEORGE POPESCU

S-au scurs cele zece zile ale celei de-a
IX-a ediþie a Festivalului Internaþional
Shakespeare reconfirmând Craiovei di-
mensiunea unui reper geografic pe harta
culturii universale în cel de-al 400-lea an
de la plecarea marelui Will spre ceruri în
cãutarea propriei sale identitãþi lumeºti.

O identitate pe care – dacã trebuie sã-
l credem pe unul dintre cei mai avizaþi
exegeþi ai sãi, argentinianul Jorge Luis
Borges – ºi-o risipise în existenþa sa dis-
putatã între registrul stãrii civile ºi legen-
dã printre sutele de personaje cãrora
geniul sãu nepereche ºi le fãcuse con-
genere. Cãci, aºa cum îl evocã acelaºi
Borges, fixându-i profilul într-unul din la-
birinturile sale, el fusese, în viaþã ºi,
apoi, în eternitate, când Cezar, ignorând
ameninþarea prezicãtoare a morþii, când
Julieta blestemând ciocârlia, când Mac-
beth dialogând pe o pajiºte cu vrãjitoa-
rele: un Proteus egipteanul epuizând
toate formele realitãþii.

Ca Iago, al sãu, decretând, profetic, „Eu
nu sunt cel ce sunt” ºi când, mãrturisesc
aceleaºi file de legendã, retras în cãtunul
sãu, la Stratford-on-Avon, în februarie
1564, s-ar fi regãsit, înainte ori dupã moar-
tea sa, în prezenþa lui Dumnezeu cãruia i-
ar fi zis: Eu care-am fost în van atâþia oa-
meni vreau sã fiu unul ºi eu însumi; iar gla-
sul lui Dumnezeu i-ar fi rãspuns dintr-un
vârtej: „Nici eu nu sunt, visez lumea aºa
cum þi-ai visat tu opera, dragul meu Shake-
speare, iar printre arãtãrile visului meu eºti
tu care, asemenea mie, eºti atâþia ºi nicu-
nul”. Totul sau nimic, titreazã genezic,
Borges.

Aºadar, parafrazându-l pe un alt des-
cendent al sãu, „vãrul” oltean al cãrui nume
îl poartã Teatrul craiovean gazdã a acestei
ediþii a Festivalului, el, Shakespeare a cre-
at lumea, nu în ºapte zile, ci, profitând de
odihna Domnului, în cea de-a ºaptea: un
repaus inaugurând eternitatea.

N-am urmãrit, din nefericire (a nu citi
vreo umbrã de reproº la adresa organi-
zatorilor, a cãror prestaþie mi-o închi-
pui, din atâtea particulare motive, aproa-
pe un calvar), niciun spectacol al aces-
tei ediþii. Nu înseamnã însã cã n-am sim-
þit ºi resimþit prezenþa uriaºã a genialu-
lui englez în ambianþa cetãþii. Cel puþin,
am revenit, sub imboldul evenimentului,
la unele din paginile exemplare ale ope-
rei sale, confruntându-mã, iarãºi, cu
unele dintre personajele sale ce-au co-
borât din operã în cotidianitatea noas-
trã prinsã în aceleaºi grave interogaþii
ºi aceleaºi neliniºti ce aparþin zestrei
noastre de veºnicie.

ªi, astfel, regãsind unele dintre sentin-
þele de duh, puse în gura personajelor de-
venite tot atâtea alter-ego-uri ale sale: ca
de pildã Antoniu îndemând-o pe Cleopatra
„sã descopere un nou cer, un nou pãmânt”
ori invitându-l pe Brutus sã nu-ºi ia stelele

Shakespeare, Ziua a ªapteaShakespeare, Ziua a ªapteaShakespeare, Ziua a ªapteaShakespeare, Ziua a ªapteaShakespeare, Ziua a ªaptea
drept pretext pentru vinovãþia sa ºi sã pri-
veascã în el însuºi. Ca sã nu mai vorbim
de sibilinicele cuvinte ale prinþului danez,
Hamlet, aruncând imposibila îndoialã asu-
pra existenþei, acel A fi sau a nu fi: ora-
col al destinului uman în lume.

Neuitat maestru al vieþii în ambiguita-
tea în care ne distribuie condiþia umanã ºi
extinsã, în jocul unor parabole ale destinu-
lui în umbra biblicei deºertãciuni a deºer-
tãciunilor, el rãmâne, cum decreta polo-
nezul Jan Kott, odatã pentru totdeauna,
contemporanul nostru.

Acum, la cãderea cortinei acestei ediþii
– alt atestat al adevãrului cã în moarte sub-
zistã, contrapus uitãrii, ºansa resurecþiei -
, a ne asuma, ca locuitori ai Craiovei, or-
goliul de gazde ale unuia dintre omagiile
esenþiale aduse lui Shakespeare ºi geniu-
lui sãu, nu se poate sustrage sentimentului
de recunoºtinþã adus organizatorilor, lui
Emil Boroghinã  înainte de toate.

 Scopul programului a fost im-
plicarea tuturor elevilor ºi a cadre-
lor didactioce în activitãþi care sã
rãspundã intereselor ºi preocupãri-
lor diverse ale copiilor, astfel încât
sã le fie puse în valoare talentele ºi
capacitãþile din diferite domenii, nu
doar cele care sunt în curriculumul
naþional. În funcþie de caracteristi-
cile psihologice ale vârstei, de inte-
resele ºi aptitudinile adolescenþilor,
specialiºtii CPECA Dolj au fost alã-
turi de elevi, prin derularea unor
activitãþi de prevenire a consumu-
lui de droguri, cu caracter nonfor-
mal. Astfel, în parteneriat cu In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
prin unitãþile de învãþãmânt partici-
pante, cu Inspectoratul Judeþean de

„Ora antidrog, altfel!”, pentru„Ora antidrog, altfel!”, pentru„Ora antidrog, altfel!”, pentru„Ora antidrog, altfel!”, pentru„Ora antidrog, altfel!”, pentru
peste 700 de elevi ºi cadre didacticepeste 700 de elevi ºi cadre didacticepeste 700 de elevi ºi cadre didacticepeste 700 de elevi ºi cadre didacticepeste 700 de elevi ºi cadre didactice

În sãptãmâna 18-22 aprilie, Agenþia Naþionalã Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evalua-
re ºi Consiliere Antidrog Dolj, a organizat, la nivel local, în unitãþile ºcolare gimnaziale ºi
liceale, „Ora antidrog, altfel!”, în cadrul Programului Ministerului Educaþiei Naþionale ºi

Cercetãrii ªtiinþifice, „Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!”

Jandarmi „Mihai Bravul” Dolj ºi Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”, au fost desfãºurate
activitãþi tematice de informare –
educare – conºtientizare a elevilor
cu privire la riscurile asociate con-
sumului de droguri legale ºi ilegale,
prin dialog interactiv ºi vizionarea
unor spoturi, filme ºi prezentãri po-
wer-point cu mesaj antidrog.  De
asemenea, la Colegiul Naþional „Ca-
rol I” a fost organizat un FLAS-
HMOB, cu tema „Tentaþiile adoles-
cenþei”, la care au participat 170 de

elevi din instituþia de învãþãmânt res-
pectivã. La „Ora antidrog, altfel!”
au participat peste 700 de elevi ºi
cadre didactice de la Colegiul Naþi-
onal „Carol I”, Liceul Teoretic „Tu-
dor Arghezi” din Craiova, Liceul Te-
oretic „Henri Coandã” , Liceul de
Arte „Marin Sorescu”, Liceul Teh-
nologic Transporturi Cãi Ferate,
ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul”,
ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlces-
cu”, toate din Craiova, ºi ªcoala
Gimnazialã din Robãneºtii de Jos.
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Au fost stabilite Centrele zonale pentru admiterea în învãþãmântul licealAu fost stabilite Centrele zonale pentru admiterea în învãþãmântul licealAu fost stabilite Centrele zonale pentru admiterea în învãþãmântul licealAu fost stabilite Centrele zonale pentru admiterea în învãþãmântul licealAu fost stabilite Centrele zonale pentru admiterea în învãþãmântul liceal
Conform metodologiei stabilite de Ministerul Educaþiei

Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, au fost stabilite Centrele
zonale de înscriere pentru admiterea în învãþãmântul liceal
(anul ºcolar 2016/2017), precum ºi arondarea unitãþilor de

învãþãmânt cu nivel gimnazial la aceste centre.

de la Vela ºi Gubaucea, la care se
adaugã „Ethos”. Colegiul „ªtefan
Odobleja”: ªcolile din Mofleni,
„Mircea Eliade”, „Nicolae Roma-
nescu”, „Anton Pann” Craiova. La
Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” :
Liceul Tehnologic Auto, ªcolile
Gimnaziale „Ion Þuculescu”, „Mi-
hai Eminescu” (Craiova); Bulzeºti,
Leºile, Robãneºtii de Jos.

ªi în judeþ va fi activitate
ªi în judeþ vor fi Centre zona-

le. Astfel, la Liceul Teoretic „Di-
mitrie Filiºanu” Filiaºi vor fi ªco-
lile gimnaziale din Filiaºi, Braloº-
tiþa, Fratoºtiþa, Rãcarii de Sus,
Salcia, Scaeºti, Secu, Tatomi-
reºti, Valea Fîntînilor, Valea lui
Pãtru, ªcoala Profesionalã din
Arfetoaia. Liceul Tehnologic „Ho-
ria Vintilã” Segarcea: liceul din lo-
calitate; ºcolile gimnaziale din În-
torsura, Lipovu, Belcin, Calopãr,
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Coreea de Nord
a efectuat un test
balistic coordonat
direct de Kim
Jong-un

Testul balistic a fost
coordonat “de la faþa locu-
lui” de liderul nord-coreean
Kim Jong-Un ºi a fost un
succes, susþine regimul
stalinist de la Phenian, în
timp ce Coreea de Sud ºi
analiºti americani au dubii
privind eficienþa manevrei
militare. “Testul balistic a
fost un succes, fiind coordo-
nat de la faþa locului de
liderul Kim Jong-Un”, a
relatat ieri agenþia oficialã
nord-coreeanã KCNA.
Ministrul nord-coreean de
Externe, Ri Su Yong, a
declarat, într-un interviu
acordat agenþiei AP, cã
Administraþia de la Phenian
este pregãtitã sã renunþe la
testele nucleare ºi balistice
dacã Statele Unite vor înceta
exerciþiile militare în regiu-
ne. Statele Unite ºi Coreea
de Sud au avertizat cã
urmãresc cu atenþie mane-
vrele militare nord-coreene.
“Lansarea rachetei este o
provocare, dar nu a repre-
zentat niciun pericol pentru
Coreea de Sud sau Japo-
nia”, a declarat un oficial
american. Testul balistic
efectuat de Coreea de Nord
pare sã fi fost un eºec, a
anunþat Ministerul sud-
coreean al Apãrãrii. “Rache-
ta a zburat 30 de kilometri ºi
a cãzut în mare. Testul pare
sã fi eºuat”, a comunicat
instituþia.

Germania nu vrea
reducerea datoriei
Greciei

Ministrul german de
finanþe, Wolfgang Schaeu-
ble, a afirmat cã Grecia nu
are nevoie de o relaxare a
datoriei externe, atâta vreme
cât încã este sustenabilã.
Mecanismul European de
Stabilitate încearcã sã
determine costurile de
finanþare a economiei
Greciei pentru o perioadã
extinsã de timp, a spus
ministrul german. “Analiza
de sustenabilitate a datoriei
va determina dacã sunt
necesare mãsuri suplimenta-
re pentru a ajuta economia
Greciei. Eu cred cu tãrie cã
nu va fi necesar pentru
urmãtorii ani”, a spus
ministrul german de Finan-
þe. Obligaþiunile germane
au crescut, vineri, pentru a
treia zi consecutiv, dupã ce
miniºtrii de finanþe euro-
peni au spus ca nu vor
ajunge la o înþelegere legatã
de noua tranºã de împrumut
pentru Grecia.

Preºedintele SUA, Ba-
rack Obama, va cere Ger-
maniei sã se implice mai
mult în misiunile de apãra-
re a statelor din partea de
est a Alianþei Nord-Atlanti-
ce, afirmã surse citate de
revista “Der Spiegel”, pre-
cizând cã efective supli-
mentare NATO ar urma sã
fie trimise în România, Po-
lonia ºi þãrile baltice. Potri-
vit unor surse guvernamen-
tale germane, Barack Oba-
ma îi va cere cancelarului
german, Angela Merkel, sã
aprobe trimiterea de efecti-
ve militare germane în par-
tea de est a Alianþei Nord-
Atlantice, pentru descuraja-
rea Rusiei. Barack Obama se în-
tâlneºte, în oraºul german Hano-
vra, cu Angela Merkel, cu pre-
ºedintele Franþei, Francois Hol-
lande, cu premierul Italiei, Mat-
teo Renzi, ºi cu ºeful Guvernului
de la Londra, David Cameron.
Conform surselor citate, Statele

Preºedintele american Barack
Obama a anunþat cã ar dura pânã
la 10 ani ca Marea Britanie ºi Sta-
tele Unite sã negocieze o nouã în-
þelegere comercialã, în cazul în
care britanicii voteazã pentru Bre-
xit. “Marea Britanie nu va putea
negocia un acord cu Statele Uni-
te mai rapid decât cu Uniunea
Europeanã. Nu ne vom abando-
na eforturile sã negociem cu cel
mai mare partener comercial, dar
poate dura pânã la 5, 10 ani sã
reuºim sã finalizãm ceva”, a spus
Obama. Remarcile preºedintelui
sunt cele mai detaliate, de pânã
acum, ca argument cã Brexitul
ar afecta puternic economia Ma-
rii Britanii. „Uniunea Europeanã
nu limiteazã influenþa Marii Bri-

Ibrahim al-Hussein, care a cerut azil poli-
tic în Grecia, a traversat mareea Egee, din
Turcia în Grecia în 2014 ºi care ºi-a pierdut
piciorul drept în timpul unui atac cu bombe
din capitala Siriei va purta torþa olimpicã, a
anunþat Preºedintele Comitetului Olimpic
Elen. Ibrahim al-Hussein a primit azil politic
în Grecia la începutul acestui an ºi a spus
cã este o onoare pentru el cã va avea ºansa
de a purta torþa olimpicã, în drumul acesteia
cãtre Rio. “Voi purta torþa pentru mine, pen-
tru refugiaþii sirieni, pentru refugiaþii de pre-
tutindeni, pentru Grecia, pentru sport dar ºi
pentru echipeIe mele de baschet ºi înot”, a
spus al-Hussein, care lucreazã într-o cafe-
nea din Atena ºi se antreneazã de câteva ori
pe sãptãmânã. La Rio, în luna august, vor
concura 10 refugiaþi sirieni sub steagul Co-
mitetului Internaþional Olimpic. Aceºtia vor
fi aleºi dintr-un numãr de 43 de sportivi iar
costurile vor fi suportate în întregime de

Barack Obama va îndemna GermaniaBarack Obama va îndemna GermaniaBarack Obama va îndemna GermaniaBarack Obama va îndemna GermaniaBarack Obama va îndemna Germania
sã contribuie cu efective militare în estul Europeisã contribuie cu efective militare în estul Europeisã contribuie cu efective militare în estul Europeisã contribuie cu efective militare în estul Europeisã contribuie cu efective militare în estul Europei

Unite se aºteaptã ca Germania ºi
Marea Britanie sã trimitã efecti-
ve militare în România, Polonia,
Lituania, Letonia ºi Estonia. O
decizie formalã privind suplimen-
tarea efectivelor militare pe flan-
cul estic al Alianþei Nord-Atlan-
tice ar urma sã fie luatã la sum-

mitul NATO programat la Varºo-
via. Pentagonul a anunþat la sfâr-
ºitul lunii martie cã Statele Unite
vor trimite militari suplimentari în
Europa de Est, inclusiv în Ro-
mânia, începând din anul 2017,
în contextul mãsurilor de garan-
tare a securitãþii pe fondul acþiu-

nilor Rusiei. “În cadrul an-
gajamentului Statelor Unite
de intensificare a securitã-
þii ºi de creºtere a capacitã-
þii de disuasiune, Comanda-
mentul armatei americane
în Europa va iniþia în fe-
bruarie 2017 rotaþii con-
stante de trupe”, a comu-
nicat pe 30 martie Depar-
tamentul american al Apã-
rãrii. Decizia suplimentãrii
capabilitãþilor militare ame-
ricane în Europa de Est are
rolul de a oferi garanþii de
securitate aliaþilor NATO în
contextul activitãþilor mili-
tare ale Rusiei. Alianþa
Nord-Atlanticã trebuie sã
transforme patrulele aerie-

ne din zona Mãrii Baltice într-o
forþã care sã poatã apãra þãrile
baltice în caz de rãzboi, reco-
manda recent generalul american
Philip Breedlove, comandantul în
exerciþiu al forþelor NATO din
Europa, în ceea ce era un aver-
tisment adresat Rusiei.

Un înotãtor sirian, cu un picior amputat, va purta torþa olimpicã
CIO. Fiul unui antrenor de înot, al-
Hussein, în vârstã de 27 de ani a în-
ceput sã facã sport de la vârsta de 5
ani. A folosit un pod înalt de 36 de
metri, situat în localitatea sirianã Deir
ez-Zor ca platformã pentru sãrituri în
apã, pânã în anul 2013, cand podul a
fost distrus de bombardamente. Al-
Hussein, al cãrui picior a fost ampu-
tat în urma unei explozii, a primit
gratuit o protezã pentru a putea con-
tinua sã se antreneze. Sirianul joacã
ºi pentru o echipã de baschet în
scaun cu rotile din Grecia. “Scopul
meu este sã nu renunþ niciodatã ºi sã
merg întotdeauna înainte. Sportul mã
face fericit!”, a mai spus al-Hussein. Torþa
Olimpicã a fost aprinsã marþi, va fi purtatã
timp de 6 zile pe teritoriul Greciei ºi va ajun-
ge în Brazilia pe 3 mai. Timp de 100 de zile
va fi purtatã prin marile oraºe ale Braziliei

de cãtre peste 12 000 de foºti sau actuali
sportivi, iar pe 5 august va ajunge pe Sta-
dionul Olimpic pentru ceremonia de deschi-
dere a primelor Jocuri Olimpice ce vor fi
disputate în America de Sud.

Barack Obama îi avertizeazã pe britanici: Brexitul
ar însemna 10 ani pânã la un nou tratat cu SUA

tanii, o mãreºte. O Europã pu-
ternicã nu este o ameninþare la
adresa statutului de lider global
al Marii Britanii, ci o ajutã sã îºi
impunã ºi mai puternic acest lu-
cru”, a spus Obama. Premierul
Marii Britanii David Cameron va
organiza pe 23 iunie un referen-
dum privind exitul Regatului Unit
din UE, un vot care pune de ase-
menea în balanþã încrederea po-
pularã în guvernarea sa. Guver-
nul lui Cameron susþine rãmâne-
rea în UE ºi sperã ca intervenþia
lui Obama sã convingã poporul
britanic. „Spun cu prietenie cã
rezultatul deciziei referendumu-
lui este de interes profund pen-
tru Statele Unite”, a mai spus
Obama.
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Anunþul tãu!
SC CASSIA BUSINESS

SRL  anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM DOLJ -
nu este necesarã efectuarea
evaluãrii impactului asupra
mediului ºi nu este necesarã
efectuarea evaluãrii adecvate în
cadrul procedurilor de evalua-
re a impactului asupra mediu-
lui ºi de evaluare adecvatã pen-
tru proiectul  „Desfiintare corp
C2, construire hala depozitare
si productie industriala nepo-
luanta, platforma betonata’’
propus a fi amplasat în  comu-
na Carcea, str. Silozului, nr. 30,
judeþul Dolj, titular SC CASSIA
BUSINESS SRL. Proiectul de-
ciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul APM DOLJ,
strada Petru Rares, nr. 1, în zi-
lele de L-V, între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inain-
ta comentarii/observatii la pro-
iectul deciziei de incadrare
pana la data de 30.04.2016 (in
termen de 5 zile de la afisare).

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

 Muzeul Olteniei Craiova  scoate  la concurs 1 post  vacant de
personal contractual dupã cum urmeazã :

-  1 post de gestionar custode debutant, studii medii, pe du-
ratã nedeterminatã, cu normã întreagã, funcþie de execuþie din
cadrul Secþiei de Istorie Arheologie a  Muzeului Olteniei Craio-
va ;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare :
- 25 aprilie 2016, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la

sediul  Muzeului Olteniei Craiova, Str.Popa ªapcã nr.8 ºi publi-
carea anunþului privind concursul în Monitorul Oficial al Româ-
miei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de
internet www.muzeulolteniei.ro.

- 25 aprilie 2016 – 06 mai 2016, perioada de depunere a dosa-
relor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din
Str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 09 mai 2016  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere ;
- 23 mai  2016  ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere

Istorie al Muzeului Olteniei Craiova,
Str. Madona Dudu nr.14;
- 26 mai  2016, ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere

Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi do-
cumentele dosarelor de înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeu-
lui Olteniei Craiova din str. Popa ªapcã nr.8 Craiova, iar relaþii-
le despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 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. Ex-
clus agenþii. Tele-
fon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentralã,
coloanã apã sepa-
rat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece.
Telefon: 0763/
359.072.

Vând casã mobila-
tã 3 camere , sat
Mogoºeºti, comuna
Goieºti- Dolj. Tele-
fon: 0351/ 460.839;
0760/ 024.474.
Casã cu 1000 m
teren str. Vasile
Lupu. Telefon:
0723/535.544
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

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
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
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
ªimnicu de Jos la DJ
– cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Na-
þionalã Craiova- Be-
chet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare

pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de

regimuri alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii me-

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

Telefon: 0766/581.157.

Adunarea Generala din data de 14.05.2016, ora 10,
Facultatea de Agronomie

din cadrul Universitatii din Craiova

A.J.V.P.S. DOLJ cu sediul in Craiova, str.
Calea Bucuresti, nr. 9, bl. U1, anunta tinerea
Adunarii Generale in data de 14 mai 2016,
ora 10, la Facultatea de Agronomie din ca-
drul Universitatii din Craiova cu urmatoarea
ordine de zi:

1.Dezbaterea si aprobarea raortului de activi-
tate al  Consiliului Organizatiei pentru perioa-
da 01.01.2015-31.12.2015;

2.Dezbaterea si aprobarea bilantului contabil
al Asociatiei Judetene a Vanatorilor si Pescari-
lor Sportivi Dolj aferent exercitiului financiar
2015;

3.Dezbaterea si aprobarea Raportului Comi-
siei de cenzori pentru exercitiul financiar 2015;

4.Descarcarea de gestiune pentru exercitiul
financiar 2015 a directorului A.J.V.P.S. Dolj;

5.Dezbaterea si aprobarea strategiei organi-
zatiei, programului de activitate al acesteia si
bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul
2016;

6.Diverse.

Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000 Euro.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.

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

AUTO
STRÃINE

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþinu-
tã, toate consumabi-
lele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Te-
lefon: 0766/632.388.

Vând auto Vol-
kswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat în
România, benzinã.
Detalii la telefon:
0768/954.944.
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri
Electrice; Inchidere
centralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior reca-
ro; Pret 2700 Euro,
negociabil. Relatii
la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii. Te-
lefon: 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 COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.

Vând 12 bucãþi tabu-
rele din lemn mela-
minat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Producãtor - vând pu-
iet florifer, gladiole Olan-
deze la kg ºi cepe flori-
fere chiparoase (tube-
roze) anul III. Telefon:
0727/714.184.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.

Vând covor persan
2200/1800 bine în-
treþinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã
1200/400/100- 80
lei, sãpun de casã 5
lei kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele metali-
ce (4 gri ºi 4 albe). Te-
lefon: 0251/452.233.
Vând 1 loc de veci Ci-
mitir Lascãr Catargiu
- Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.

Vând maºinã de cu-
sut Ileana, maºinã
Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.
Vând robot (PLANE-
TARIA) 3 funcþii mar-
cã germanã, hainã
de piele de cãprioa-
rã nouã lungã ºi
Mouline  pentru cu-
sut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pan-
tofi militari noi piele
negru, piese Dacia
noi, calculator instrui-
re copii prin televo-
zor, telefon Eboda
sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse, bocanci
din piele mãrimea 43
îmblãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Tele-
fon: 0351/459.314.
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OMV PETROM SA vinde
teren intravilan, suprafaþa
de 20.789 mp, pe Calea Bucu-
reºti 150, Craiova. Detalii la
assetsale@petrom.com.

OMV PETROM SA vinde
teren intravilan, suprafaþa
de 46.491 mp, pe Calea Bucu-
reºti 148, Craiova. Detalii la
assetsale@petrom.com.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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”!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 25 aprilie 2016
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre alu-
miniu  20 litri noi,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoa-
re gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând bicicletã copiii
cu 3 roþi - 60 lei ne-
gociabil, cãruþ copil
sport - 50 lei. Telefon:
0351/181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Caut electrician
pentru un Volvo, cã-
rucior pentru copii,
televizor Goldstar,
maºinã de cusut
Ileana, bicicletã co-
pii, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.

Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
2 camere, deco-
mandate, etaj 2, ul-
tracentral, microcen-
tralã, aer condiþionat,
liniºte ºi igienã depli-
nã, înconjurat de ver-
deaþã. Telefon: 0722/
956.600.
Ofer spre închiriere
apartament 3 came-
re ultracentral. Pre-
fer familie intelec-
tuali. Telefon: 0756/
790.172.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut camerã. Tele-
fon: 0764/308.822.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez teren pentru
amplasare a 5 ma-
gazine între blocuri
vad foarte bun. posi-
bilitate de cumpãra-
re. Telefon: 0761/
665.763.
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.

DIVERSE
Achiziþionez cãrþi
pentru bibliotecã. Te-
lefon: 0351/449.469
dupã ora 20,30.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Triumfãtori în primele douã
partide din Bãnie, voleibaliºtii de
la SCM U Craiova au ocazia, as-
tãzi, sã închidã finala cu Munci-
pal Zalãu ºi sã îmbrace pentru în-
tâia oarã tricourile de campioni.
În cazul unui eºec, proxima opor-
tunitate va fi mâine (19:30), pe
când în eventualitatea unui “deci-

SCM Craiova a încheiat
campionatul cu un succes pe
parchetul Rapidului, 32-29
(17-13), sâmbãtã, iar rezulta-
tul coroborat cu cel de la
Cisnãdie, unde gazdele au
învins Unirea Slobozia, au
coborât echipa giuleºteanã pe
locul 13, direct retrogradabil.

Cea mai bunã realizatore a
trupei antrenate de Simona
Gogîrlã a fost Jelena Janko-
vic, cu 8 goluri, urmatã de

Alb-albaºtrii, faþã în faþã cu istoriaAlb-albaºtrii, faþã în faþã cu istoriaAlb-albaºtrii, faþã în faþã cu istoriaAlb-albaºtrii, faþã în faþã cu istoriaAlb-albaºtrii, faþã în faþã cu istoria
SCM U Craiova întâlneºte, astãzi, în deplasare, pe Municipal Zalãu, iar dacã va

învinge îºi va trece în cont, în premierã, titlul de campioanã. Meciul trei din cadrul
finalei Diviziei A1 va debuta la ora 18:00 ºi va putea fi urmãrit în direct pe Digi Sport 4

siv” seria va reveni la Craiova, la
o datã neanunþatã de Federaþia de
specialitate.

În ambele jocuri de pe teren pro-
priu, din urmã cu 8, respectiv 7
zile, alb-albaºtrii au câºtigat cu 3-
1, scorul pe seturi fiind urmãtorul:
23-25, 25-19, 25-19, 25-22 ºi 25-
18, 25-17, 24-26, 25-20.

Dupã al doilea joc, tehnicianul
Dan Pascu spunea: Ne aºteaptã un
meci sau douã foarte grele la Za-
lãu. Tocmai de aceea trebuie sã
fim puternici, echilibraþi ºi sã ju-
cãm foarte bine. Sunt mulþumit de
bãieþi, s-au mobilizat foarte bine
ºi asta îmi dã încredere pentru jo-
curile viitoare.”

“Finala nu este jucatã, ne aº-
teaptã o deplasare infernalã la Za-
lãu”, adãuga ºi Bogdan Ene, com-
pletat de cãpitanul Laurenþiu Licã:
“Va fi foarte greu sã ne impunem
la Zalãu. Dacã vom evolua chiar
mai bine decât astãzi, probabil
vom reuºi”

În precedentul meci din urbea
sãlãjeanã, în returul sezonului re-
gulat, Craiova suferea singura sa
înfrângere din campionat, scor 1-
3 (pe seturi 25-21, 23-25, 17-25,
21-25). Municipal Zalãu este vi-
cecampioana în exerciþiu, cedând
în finala ediþiei trecute în faþa lui
Tomis Constanþa – formaþie des-
fiinþatã între timp.

Craiova pleacã cu toate punctele
din Giuleºti ºi retrogradeazã Rapidul

Rapid USL Metrou Bucureºti – SCM CRAIOVA 29-32, CS Mãgura
Cisnãdie – CSM Unirea Slobozia 35-28, HC Zalãu – ASC Corona Braºov
21-29, HC Dunãrea Brãila – HCM Roman 21-15, HC Alba Sebeº – CSM
Ploieºti 20-36, HCM Baia Mare – CSM Bucureºti 30-28, U Alexandrion
Cluj – HCM Râmnicu Vâlcea 20-39.

1. CSM Buc. 75 8. Vâlcea 40

2. Baia Mare 72 9. Zalãu 35

3. Braºov 53 10. Cluj* 25

4. Brãila 52 11. Slobozia 17

5. Roman 47 12. Cisnãdie 16

6. Ploieºti 43 13. Rapid 16

7. CRAIOVA 41 14. Sebeº 4

Landre (6), Bãbeanu ºi Florica
(câte 4), Andrei ºi Iovãnescu
(câte 3), Cioaric (2), Horobeþ
ºi Gavrilã (câte 1).

N-a fost ºi ultimul meci
oficial al acestui sezon, alb-
albastrele urmând sã evolueze
în optimile de finalã ale Cupei
României, contra celor de la U
Alexandrion Cluj. Se va
întâmpla la Polivalenta din
Bãnie, miercuri, de la ora
18:00.

CSO Filiaºi ºi-a ajudecat derby-
ul oltenesc cu Minerul Motru, scor
3-0, vineri, la Iºalniþa, fãcând ast-
fel rocadã cu formaþia gorjeanã în
clasament, de pe locul 14 pe 13

Lupu a deschis scorul la capãtul
primei jumãtãþi de orã, când a re-
luat cu capul o centrare a lui Neac-
ºu, venitã dintr-o loviturã liberã exe-
cutatã din flancul stâng. Cinci mi-
nute mai târziu (35), bãieþii lui Dra-
goº Bon ºi-au majorat avantajul prin
Duriþã, care a reluat pe sub goalke-
eper-ul advers, unul de conjunctu-
rã, dat fiind faptul cã motrenii au
utilizat pe acest post un fundaº, în
persoana lui Beniamin Iancu. Re-
zultatul final a fost stabilit de Petcu
(70), dupã ce a executat impecabil

SERIA 3 – Etapa a 21-a
Sporting Turnu Mãgurele – CS PODARI 1-0, Urban

Titu – Atletic Bradu 3-5, SCM Piteºti – CS ªtefãneºti 3-
1, FC Voluntari II – FC Aninoasa 4-0, CS Afumaþi – Dini-
cu Golescu Câmpulung 1-0, Concordia Chiajna II – Spor-
ting Roºiori 1-1, AFC Hãrman – Inter Olt 3-0 la “masa
verde”, deoarece formaþia din Slatina s-a retras din cam-
pionat.

1. Piteºti 44 8. ªtefãneºti 26
2. Afumaþi 44 9. Chiajna II 25
3. Voluntari II 40 10. PODARI 25
4. Dinicu G. 39 11. Aninoasa 19
5. Mãgurele 36 12. Hãrman 16
6. Bradu 31 13. Titu 13
7. Roºiori 29
Locul 1 promoveazã, locul 13 – posibil retrogradabil.

SERIA 4 – Etapa a 24-a
Cetate Deva – CS U II CRAIOVA 2-0, CSO FILIAªI – Mine-

rul Motru 3-0, Pandurii II Tg. Jiu – Metalurgistul Cugir 3-2, FC
Hunedoara – Millenium Giarmata 1-1, Naþional Sebiº – ACS
ASU Poli Timiºoara 3-1, Performanþa Ighiu – Mãgura Cisnãdie
2-0, CS Ineu – Becicherecu Mic 2-0.CSM Lugoj a stat.

1. Ighiu 50 9. Pandurii II 31
2. ASU Poli* 49 10. Cisnãdie* 29
3. Cugir* 45 11. Ineu* 27
4. Sebiº 40 12. CRAIOVA II* 21
5. Hunedoara 35 13. FILIAªI 19
6. Deva* 33 14. Motru 18
7. Lugoj* 32 15. Giarmata* 15
8. Becicherecu* 31
* - un joc mai puþin.
Locul 1 promoveazã, locul 14 – posibil retrogradabil,

locul 15 retrogradeazã.

Filiaºiul câºtigã,
Universitatea II ºi Podariul pierd

o “directã” de la 25 de metri.
Filiaºi: Lascu – Orban, Lupu,

Istudor, Neacºu – Petcu, N. Po-
pescu (Stoichiþoiu 83), Duriþã, Cim-
poieru (Georgescu 58) – Pârvuicã
(Obeanu 52), Tãnase.

Tot vineri, ºi în aceeaºi serie (4),
CS U II Craiova a cedat cu 0-2 în
fieful Cetãþii Deva (goluri Fãgãrã-
ºanu 70, Vajda 75). Cu o formaþie
alcãtuitã în proporþie covârºitoare
din juniori nãscuþi în 1997 ºi 1998,
excepþie fãcând Neacºu (1996) ºi
seniorii Scarlat ºi Florea, alb-albaº-
trii au început mai bine ºi puteau
intra în avantaj în minutul 7, dar Flo-
rea a irosit o loviturã de pedeapsã

La finalul jocului, tehnicianul cra-
iovean, Bogdan Vrãjitoarea, a de-

clarat: „A fost un meci pe care l-
am controlat. Þin sã-i felicit pe bã-
ieþi pentru modul cum au abordat
meciul, pentru ambiþia ºi dãruirea
de care au dat dovadã. Rezultatul
nu reflectã, în opinia mea, ceea ce
s-a întâmplat pe teren.”

Universitatea II: Dicã – Vlã-
doiu, Ion, Ciocotealã, Ghincea –
Armãºelu (Rodeanu 85), Florea

– Manea, Iuga (Staicu 72), Scar-
lat (Medrea 82) – Neacºu (Gea-
nimu 46).

Finalmente, CS Podari, repre-
zentanta Doljului în Seria 3, a fost
învinsã la limitã, 0-1, sâmbãtã, la
Alexandria, de Sporting Turnu
Mãgurele. Punctul care a rãpus
formaþia pregãtitã de Florin ªoavã
a cãzut în minutul 74 ºi a fost ope-

ra lui Pârvu.
Podari: Mecea – Ciocârlã,

Avram, Vulpe, Marinoiu – Raicea
(Georgescu 59), D. Staicu – I.
Stancu, Simion (Geamãnu 80),
Preda – Bãlan (Cârstea 69).

Runda viitoare, vineri (17:00),
Podariul primeºte vizita fruntaºei
FC Voluntari II, “satelitul” joacã la
Motru, iar Filiaºiul stã.

Play-off
Tractorul Cetate – Recolta Ostroveni 6-2,

Dunãrea Calafat – Viitorul Cârcea 0-0, Progre-
sul Segarcea – ªtiinþa Danubius Bechet 0-1.

1. Cetate 35
2. Cârcea 31
3. Calafat 30
4. Ostroveni 25
5. Bechet 23
6. Segarcea 18
Primul loc accede într-un baraj de

promovare.

LIGA A IV-A – PLAY-OFF/PLAY-OUT – ETAPA A 3-A

Calafat ºi Cârcea se neutralizeazã,
Cetate profitã ºi se distanþeazã

Play-out
Dunãrea Bistreþ – Unirea Leamna 1-3, SIC

Pan Unirea – Metropolitan Iºalniþa 0-3 la “masa
verde” (retragere din campionat), ªtiinþa Malu
Mare – Luceafãrul Craiova 4-3.

1. Bistreþ 23
2. Iºalniþa 20
3. Leamna 14
4. Unirea 13
5. Luceafãrul 10
6. Malu Mare 4
Ultimele douã clasate retrogradeazã.

Dunãrea Calafat ºi Viitorul Cârcea au remi-
zat fãrã goluri, sâmbãtã, în meciul vedetã al run-
dei a treia din play-off-ul primei ligi judeþene.
De acest rezultat a profitat liderul Tractorul
Cetate, care a evadat la patru puncte dupã vic-

toria, de “acasã”, cu Recolta Ostroveni, 6-2.
Runda care urmeazã (vineri, 17:30) progra-

meazã “ºocul” dintre Cârcea ºi Cetate. Tot
atunci, Calafat o primeºte pe Segarcea, iar Os-
troveni pe Bechet.

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

Voluntari – CS U Craiova, ASA Tg.
Mureº – Astra.

DIGI SPORT 2
16:00, 18:00, 20:00 – FOTBAL Italia

– Serie A: Roma – Napoli, Verona –
Milan, Carpi – Empoli.

DIGI SPORT 3
18:00, 19:45 – BASCHET (M) – Liga

Naþionalã, play-off, sferturi de finalã,
meciurile cu nr. 3: BC Mureº – SCM U
Craiova, CSU Atlassib Sibiu – U-BT Cluj
/ 21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:
Celta Vigo – Granada.

DIGI SPORT 4
13:00 – TENIS (F) – Turneul de la

Marrakech, în Maroc: ziua 1 / 18:00 –
VOLEI (M) – Divizia A1, finala, meci 3:
ACS Municipal Zalau – SCM U Craiova.

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

Voluntari – CS U Craiova, ASA Tg.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Mureº – Astra.

DOLCE SPORT 2
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga:

Celta Vigo – Granada.
EUROSPORT 1
13:00 – CICLISM – Turul Turciei:

etapa a 2-a / 15:00 – SNOOKER -
Campionatul Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit: ziua a 10-a / 22:00 –
FOTBAL Anglia – Premier League:
Tottenham – West Bromwich.

EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstrakla-

sa: Wisla Cracovia – Termalica Bruk-Bet
Nieciecza / 21:15 – FOTBAL Germania –
2.Bundesliga: Kaiserslautern – RB
Leipzig.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg.

Mureº – Astra.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: FC Volun-

tari – CS U Craiova.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 26-A (ULTIMA)
VOLEI (M)VOLEI (M)VOLEI (M)VOLEI (M)VOLEI (M)VOLEI (M)VOLEI (M)VOLEI (M)VOLEI (M)

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



16 / cuvântul libertãþii luni, 25 aprilie 2016sportsportsportsportsport Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Steaua – Viitorul 3-0
Au marcat: Varela 2, Chipciu 28, Tade 67.
Meciul Pandurii – Dinamo s-a jucat asearã.
ASA – Astra, astãzi, 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. Concordia 8 4 3 1 11-6 24
5. Botoºani 8 3 2 3 13-13 24
6. Voluntari 7 3 1 3 7-9 22
7. ACS Poli 8 1 3 4 6-14 19
8. Petrolul 8 2 2 4 5-10 12

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

Petrolul – FC Botoºani 0-4
Au marcat: Cabrera 25, 49, Fulop 38, Ivanovici 39.
ACS Poli – Chiajna 1-3
Au marcat: Nimely 66 / Milevsky 55, Obodo 73, Odibe 88.
Meciul CFR Cluj – CSMS Iaºi s-a jucat asearã.
FC Voluntari – „U” Craiova, astãzi, ora 17.30

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 8 5 2 1 13-6 39
3. Pandurii 7 2 4 1 9-6 34
4. Dinamo 7 2 4 1 7-8 34
5. Viitorul 8 0 2 6 5-17 25
6. ASA 7 0 3 4 5-10 22

Arena „Pipera – Anghel Iordã-
nescu” este gata de câteva luni, însã
oficialii celor de la FC Voluntari au
ales sã o inaugureze în Sãptãmâna
Paºtelui, la meciul cu Universitatea
Craiova. Intrarea este liberã, aºa cã
toate cele 4.600 de scaune roºii,
galbene ºi albastre  ale stadionului
vor fi ocupate. Dupã victoriile Bo-
toºaniului ºi Chiajnei, s-au cam de-
cis echipele care vor retrograda,
însã s-a înteþit lupta pentru evitarea
locului de baraj, fiindcã primul ob-
iectiv al echipelor aflate în play-out
este rãmânerea în primul eºalon ºi
abia apoi îndrãznesc sã spere la
Europa League. În acest moment,
Voluntariul ocupã locul de baraj, iar
prima mãsurã de resuscitare luatã
de conducerea ilfoveanã a fost
scoaterea din lot a cãpitanului Vasi-
le Matfei. Craiova are un jucãtor îm-
prumutat la Voluntari, Marius Bri-
ceag, care i-ar fi fost util lui Mogo-
ºanu în aceastã perioadã, mai ales
cã el nu a mai jucat deloc pentru
ilfoveni, aceºtia preferând sã folo-
seascã fotbaliºtii aflaþi în proprieta-
tea lor.

Daniel Mogoºanu este conºtient
cã meciul de astãzi este unul foar-
te dificil, deoarece echipa sa este
ieºitã din formã, are doar un punct
luat în ultimele trei meciuri, iar pre-
siunea va fi mare þinând cont de
atmosfera creatã cu ocazia inau-
gurãrii stadionului. „Ne aºteptãm
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Voluntari, stadion: „Anghel Iordãnescu”, ora 17.30
FC Voluntari: Calancea – Alcenat, Þâru, Spahija, Barna – L. Rus,

Moke, Vl. Achim, H. Kone - Voduþ, Tudorie. Antrenor: Ionel Ganea.
Rezerve: Balauru – Mitache, Iorga, N. Grigore, Todoran, Pancu, Ad.
Bãlan.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Achim, Iliev, Acka, Vãtãjelu
– Ivan, Madson, Zlatinski, Bancu – Nuno Rocha, Mãzãrache. Antre-
nori: Daniel Mogoºanu, Victor Naicu. Rezerve: A. Vlad – Popov,
Dumitraº, Izvoranu, Bãluþã, R. Petre, Ciocotealã, Herghelegiu.

Echipa masculinã de baschet
SCMU Craiova încearcã sã obþi-
nã astãzi prima victorie din seria
sferturilor de finalã ale Ligii Naþi-
onale, cu BC Mureº, ºi totodatã
prima victorie din istorie în play-
off. Echipa din Bãnie este condu-
sã cu 2-0 la general de formaþia
ardeleanã, dupã ce a pierdut în
over time ambele confruntãri din
Sala Polivalentã, 95-98 ºi 96-99.
Craiova se aflã la a treia prezenþã
în play-off din istorie, având pânã
acum 8 înfrângeri în tot atâtea
meciuri, adversarii fiind, pe rând:
Gaz Metan Mediaº, Municipal
Oradea ºi BC Mureº. Meciul va
începe de la ora 18, fiind trans-
mis de Digisport 3.

Baschetbaliºtii Craiovei continuã azi seria cu Mureºul
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sã fie o atmosferã specialã la Vo-
luntari, fiind vorba de inaugurarea
stadionului, va fi o presiune mare
asupra noastrã pusã atât de public,
cât ºi de echipa adversã. Nu tre-
buie sã ne ghidãm dupã meciul din
tur, când am câºtigat clar, fiindcã
acum datele partidei sunt altele, va
fi foarte greu cu Voluntariul, mai
ales cã noi venim dupã o perioadã
nefastã, cu un singur punct obþi-
nut în trei meciuri. Forma slabã pe
care o parcurgem a fost reflectatã
de rezultatele modeste din ultima
vreme. Clasamentul play-out-ului
s-a strâns foarte mult, aproape
orice echipã poate retrograda, la
fel cum poate ºi  prinde locul 7” a
spus Mogoºanu, care nu-i poate
folosi astãzi pe Straton ºi Mateiu,
accidentaþi, ºi pe Kay, suspendat.
Ivorianul Stephane Acka pare mai
optimist. „N-am reuºit sã câºtigãm
de trei meciuri, trebuie sã ne con-
centrãm mai mult ºi sã obþinem
mai multe victorii. Nu ne gândim
la retrogradare, ne uitãm doar în
sus, la locul 7, de care ne despart
doar douã puncte”.

Statisticile confruntãrilor dintre
Craiova ºi Voluntari: au fost trei
meciuri directe, toate în aceastã
ediþie de campionat, douã dintre ele
încheiate cu victorii ale oltenilor ºi
una cu succesul ilfovenilor. Prima
disputã a avut loc pe 28 august anul
trecut, FC Voluntari -  Craiova 1-

2. Bãluþã a deschis scorul, Voduþ,
iar Vãtãjelu, cel care ieri a împlinit
23 de ani, a decis scorul final, în
minutul 87. Cea de a doua întâlni-
re a avut loc pe 13 decembrie, pe
Extensiv ºi s-a încheiat cu victo-
ria ilfovenilor, scor 2-1, marcatori
fiind Bancu, respectiv Adrian Bã-
lan ºi Daniel Pancu. Cel mai re-
cent joc este cel din 6 martie anul
acesta, scor 3-0 e „Extensiv”,
meci în care Andrei Ivan a izbutit
întâia lui dublã în Liga 1 ºi a pasat
decisiv lui Nuno Rocha, pentru a
treia reuºitã a partidei. Cei doi an-
trenori principali, Ionel Ganea ºi
Victor Naicu, au fost colegi la Uni-
versitatea Craiova între 1995-1998,
sezoane în care actualul tehnician
al Voluntariului a bifat 56 de me-
ciuri ºi a marcat 22 de goluri. Me-
diile de vârstã ale celor douã loturi:
FC Voluntari - 26 ani ºi 7 luni;  Uni-
versitatea Craiova - 25 ani ºi 6 luni.

Opt echipe au primit licenþa
pentru cupele europene

Doar opt echipe din cele 14 afla-
te în Liga I au primit licenþa pen-
tru ediþia viitoare a cupelor euro-

pene, printre formaþiile care vor
avea acest drept aflându-se ºi Uni-
versitatea Craiova. Patru dintre
cele opt echipe sunt sigure de pre-
zenþa în Europa, ele evoluând în
play-off: Astra, Steaua, Pandurii ºi
Viitorul. ASA, Petrolul ºi CFR Cluj
nu au depus dosarul, deoarece se

aflã în insolvenþã, în timp ce lui
Dinamo i-a fost respins, întrucât
nu a ieºit la timp din starea de in-
solvenþã pentru a putea evolua în
cupele europene. Adversara de as-
tãzi a Craiovei, FC Voluntari, dar
ºi ACS Poli nu au depus dosarul
de licenþã pentru cupele europene. 
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