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Ion Iliescu – 90 de ani de viaþã!
MIRCEA CANÞÃR
Este greu de prevãzut, cum îl va reþine istoria adevãratã –dacã existã- pe cel
care a fost preºedintele României, între
anii 1990-1996 ºi 2000-2004, actualmente
inculpat în dosarul Revoluþiei pentru infracþiuni contra umanitãþii. Sunã destul
de straniu. Ion Iliescu a ajuns la o vârstã
venerabilã, fiindcã vârsta de 90 de ani este
una a senectuþii. Despre Ion Iliescu s-a
vorbit mult în anii din urmã ºi s-a scris ºi
mai mult, încât pentru taberele ireconciliabile, nici un argument pro sau contra
nu mai poate modifica poziþionarea. Adrian Nãstase îl considerã, într-o tabletã, pe
blogul personal, „un reper de normalitate politicã”, ºi reperele nu au vârstã.
Comunist sau nu, Ion Iliescu a acceptat
la peste 60 de ani sã ia parte la destrãmarea sistemului care l-a format, consimþind sã gireze o evoluþie politicã de-a dreptul contrarã educaþiei ºi naturii sale. A
primit cu stoicism înfrângerea în alegerile din 1996. ªi nu doar în acele alegeri.
Ca sã nu mai spunem cã furia anti-iliescistã a unora, care sub Nicolae Ceauºescu au cultivat aþipirea, n-a fost decât abu-

zivã, oricum nelegitimã moralmente. Interesantã este abordarea pe care o are,
despre Ion Iliescu, fostul ambasador
american la Bucureºti, avocatul Alfred H.
Moses (1994-1997) în cartea sa de memorii „Jurnal de Bucureºti. Drumul
României de la întuneric la luminã”
(Ed. Art, 2019). Saga trecerii acestei naþiuni cu ieºire la mare, de la întuneric la
luminã, vãzutã de un diplomat american,
implicat într-o misiune complexã ºi de
succes, aceea de a-l convinge, începând
din 1976 pe Nicolae Ceauºescu, ca preºedinte naþional al Comitetului evreiescamerican, în ceea ce priveºte sprijinirea membrilor comunitãþii evreieºti din
România –devastatã de germani- sã emigreze în Israel, este interesantã. Pe mandatul sãu de diplomat Alfred H. Moses
a militat pentru edificarea instituþiilor
democratice, privatizarea economiei,
ghidarea naþiunii pe drumul integrãrii
complexe euro-atlantice. „Jurnal de Bucureºti” este o carte îngrijit scrisã. Ar
merita lecturatã ºi de actualul ambasador Adrian Zuckerman, îndelung aºtep-

tat sã ajungã la post. Cartea redã detalii
din culisele unei perioade agitate pe scena politicã româneascã, fãrã a scãpa de
multe riscuri inerente, precum cel al
unghiurilor din care au fost privite anumite evenimente. Ni se reaminteºte de
Madrid 1997, când preºedintele francez Jacques Chirac a pus piciorul în
uºã pentru admiterea României în
NATO, rolul jucat în desemnarea lui
Mircea Geoanã ca ambasador în SUA,
modificarea unor texte legislative privind insulta, calomnia, arborarea drapelelor strãine º.a.m.d.. „În calitate de
ambasador am fost adesea martor direct al modului în care românii îºi revizuiesc zi de zi istoria, întreþinând vechiile duºmãnii ºi lustruindu-ºi scurtele
momente de glorie”. La 23 noiembrie
2002, sub o umbrelã în timpul unei ploi
torenþiale în Bucureºti, preºedintele
George W. Bush a urat bun venit României în NATO. Lângã preºedintele
SUA stãtea Ion Iliescu, reales în 2000.
România n-a fost un copil model, dar
s-a poziþionat cu fermitate de partea li-

bertãþii ºi democraþiei. Ion Iliescu a fost
o figurã importantã deºi controversatã
în istoria României. apud Alfred H.
Moses. Avea multe calitãþi –curaj, integritate, modestie ºi un devotament veritabil pentru construirea unei Românii
democratice, egalitariste. Aici a fost
problema în opinia lui Alfred. H. Moses: putea România sã fie în acelaºi timp
democraticã ºi egalitaristã? Negreºit
politicile de reformã ale lui Ion Iliescu
nu au fost lipsite de contradicþii. Dar
alãturi de preºedintele Emil Constantinescu meritã laude. Dacã n-ar fi fost
cele douã mineriade la Bucureºti, prima în iunie 1990, a doua în septembrie
1991, Ion Iliescu ar fi fost acceptat,
fãrã rezerve, de Occident ca fiind un
reformist veritabil dupã modelul premierului ungar Gyula Horn sau preºedintelui polonez Alexander Kwasniewski.
Sunte multe pasaje din memoriile ambasadorului american, în care se subliniazã
faptul cã „Ion Iliescu a fãcut o trebã
bunã ºi a contribuit la relaþia strânsã
între SUA ºi România”.
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Sondajul publicat ieri, aratã cã
cetãþenii doresc sã se ia mai
multe mãsuri de protecþie a mediului ºi cred cã responsabilitatea ar trebui sã fie împãrþitã între marile companii ºi industrie,
guvernele naþionale ºi UE ºi cetãþenii înºiºi. Cetãþenii intervievaþi considerã cã cele mai eficace metode de rezolvare a problemelor legate de mediu sunt
„schimbarea modului în care
consumãm” ºi „schimbarea modului în care producem ºi comercializãm”.

Schimbãrile climatice,
poluarea aerului ºi deºeurile,
cele mai importante
probleme de mediu

- Popescu niciodatã nu a
þinut post, el a þinut de “post”.

Potrivit rezultatelor sondajului, cele mai importante probleme de mediu sunt schimbãrile
climatice, poluarea aerului ºi
deºeurile. Peste trei sferturi
(78 %) dintre respondenþi cred cã
aspectele legate de mediu au un
efect direct asupra vieþii lor de zi

cu zi ºi asupra sãnãtãþii lor. Peste
80 % dintre cetãþeni sunt îngrijoraþi în privinþa impactului substanþelor chimice din produsele de
uz zilnic. Este recunoscut faptul
cã ar putea fi nevoie de schimbãri fundamentale. „Mãsurile de
politicã ce vizeazã reducerea
deºeurilor de plastic ºi a aruncãrii de gunoaie pe domeniul public se bucurã de un sprijin puternic în rândul celor peste
27 000 de persoane intervievate.
De asemenea, potrivit rezultatelor sondajului, cetãþenii cred cã
produsele ar trebui concepute în
aºa fel încât sã fie facilitatã reciclarea plasticului, industria ºi coAcest sondaj a fost realizat
în perioada 6-19 decembrie
2019 în cele 28 de state membre ale UE de la momentul respectiv. Aproximativ 27 498 de
respondenþi din diferite grupuri
sociale ºi demografice au fost
intervievaþi faþã în faþã, acasã,
în limba maternã.

mercianþii cu amãnuntul ar trebui
sã facã un efort pentru a reduce
ambalajele din plastic, cetãþenii ar
trebui învãþaþi cum sã genereze
mai puþine deºeuri de plastic, iar
autoritãþile locale ar trebui sã asigure instalaþii de colectare mai
multe ºi mai bune pentru deºeurile din plastic”, se precizeazã întrun comunicat de presã al Comisie Europene.
De asemenea, sondajul a examinat atitudinile referitoare la industria îmbrãcãmintei, fiind înregistrate niveluri ridicate de îngrijorare în privinþa problemelor

legate de mediu ºi de condiþiile
de muncã. Respondenþii au declarat cã îºi doresc îmbrãcãminte
care sã dureze mai mult ºi care
sã fie fãcutã din materiale reciclabile. În sfârºit, respondenþii ºiau exprimat sprijinul ºi pentru alte
mãsuri, cum ar fi investiþiile în
cercetare ºi dezvoltare, desfãºurarea mai multor activitãþi de informare ºi educare, încurajarea
întreprinderilor în sensul implicãrii în activitãþi sustenabile, precum ºi exercitarea unui control
legislativ mai strict.
MARGA BULUGEAN
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Treceri de pietoni inteligente,
pe bulevardele „Decebal” ºi Calea Severinului
Douã treceri de pietoni inteligente au fost
montate în premierã pe douã bulevarde intens circulate din Craiova, anume pe bulevardul „Decebal” ºi Calea Severinului. Acestea sunt prevãzute cu un sistem de lumini
care porneºte în momentul în care o persoanã se angajeazã în traversarea strãzii, oferind o mai bunã vizibilitate atât pietonilor,
cât ºi ºoferilor care se aflã în trafic.
Trecerile de pietoni inteligente au fost montate de municipalitatea craioveanã pe bulevardul ”Decebal”, în zona
complexului Bacriz, ºi pe bulevardul Calea Severinului, la
traversarea din apropierea sediului RAT Craiova. Cele douã
locaþii au fost alese întrucât
sunt considerate ca fiind zone
aglomerate ale oraºului, din
cauza traficului intens care se
desfãºoarã acolo. „Primele
douã treceri de pietoni inteligente funcþioneazã deja pe
bulevardul Decebal ºi pe Calea Severinului”, a anunþat,
ieri, primarul Craiovei, Mihail
Genoiu.

Sistemul este
prevãzut cu senzori
de miºcare

Potrivit municipalitãþii, lãmpile de iluminat, care sunt amplasate pe stâlpi, sunt dotate cu
senzori de miºcare. Aceºtia detecteazã prezenþa pietonului ºi,
automat, mãresc intensitatea luminii. Dupã ce pietonul a efectuat trecerea, lãmpile revin la
starea iniþialã. Tehnologia face
ca aceste treceri de pietoni, datoritã sistemului inteligent, devin mai vizibile pe timp de
noapte, când lumina este foarte scãzutã, ajutându-i astfel pe
pietoni sã traverseze strada în
siguranþã, dupã cum au precizat autoritãþile locale.

Autoritãþile
vor amenaja
astfel de treceri
ºi în alte zone
Primãria Craiova va continua sã monteze astfel de sisteme de traversare pentru pietoni în mai multe zone ale oraºului. „Vom monta în mai multe zone astfel de sisteme, astfel încât ºoferii, ºi nu numai,
sã aibã mai multã vizibilitate
ºi oamenii sã beneficieze de o
siguranþã sporitã”, a menþionat Mihail Genoiu. Una dintre

strãzile la care s-ar putea amenaja treceri de pietoni inteligente este strada ”A.I. Cuza”,
pentru care autoritãþile au luat
în calcul o astfel de tehnologie. „Strada A.I. Cuza va intra într-un proces de moder-

nizare, se vor schimba covorul asfaltic, pavimentul de pe
trotuare, stâlpii de iluminat, se
vor face câteva treceri de pietoni inteligente, aºa cum am
vãzut prin alte oraºe. Atunci
când cineva pune piciorul,

noaptea, pe trecerea de pietoni, ea se aprinde prin diverse surse luminoase, pentru a
deveni vizibilã”, declara primarul Craiovei, în 2017.

Tehnologia
inteligentã,
în toate
marile oraºe

Craiova nu este singurul oraº
din România cu astfel de treceri de pietoni inteligente. Sistemul pe bazã de senzori a fost
implementat pentru prima oarã
în municipiul Braºov, în anul
2017. Un alt municipiu care a
implementat aceastã facilitate
pentru pietoni a fost Clujul,
unde au fost adaptate cu senzori luminoºi nu mai puþin de
40 de treceri de pietoni din
oraº. Treceri de pietoni inteligente au mai fost montate la
Alba-Iulia, Sibiu, Tulcea, Târgu-Mureº, Galaþi ºi Constanþa. La Constanþa, însã, s-a dovedit cã trecerea de pietoni inteligentã s-a defectat la o lunã
de la inaugurare.
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S-a stabilit procedura pentru simulãrile
la Evaluarea Naþionalã ºi Bacalaureat
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a publicat metodologia privind
apropiatele simulãri susþinute de
elevii claselor terminale de la gim-

Conform legislaþiei, organizarea acestor simulãri este asiguratã de Comisiile judeþene, special constituite la nivelul fiecãrui
Inspectorat ªcolar Judeþean , iar
Doljul nu face excepþie. Astfel,
vor fi delegaþi inspectori ºcolari
de specialitate/ metodiºti ai Casei
Corpului Didactic pentru monitorizarea tuturor activitãþilor desfãºurate în cadrul simulãrilor naþionale, fiind asigurate ºi soluþii de

naziu ºi liceu, pentru Examenul
Naþional de Evaluare, respectiv
Bacalaureat care vor avea loc în
vara acestui an.

rezervã, în cazul în care apar probleme tehnice sau speciale. Din
cadrul comisiilor de organizare a
simulãrilor naþionale vor face parte directorul unitãþii de învãþãmânt
(preºedinte), unde se desfãºoarã
acþiunea; un director adjunct sau
un profesor din ºcoalã, având
gradul didactic I sau II (pentru
vicepreºedinte); un secretar (cadru didactic din unitatea de învãþãmânt, având abilitãþi de ope-

rare pe calculator/informatician);
între 1 – 5 cadre didactice; asistenþi – câte douã cadre didactice
pentru fiecare scalã în care se
defãºoarã simularea; profesori
evaluatori. Printre obligaþii, sunt
asigurate condiþiile tehnice necesare procesului de transfer/preluare/multiplicare a subiectelor;
asigurarea numãrului optim de sãli
de examen; asigurarea , în numãr
suficient, a copiatoarelor pentru
multiplicarea subiectelor; etc. Prezentarea preºedintelui, vicepreºedintelui, secretarului ºi membrilor comisiei de organizare se face
în intervalul 07:00 – 07:30 , asistenþii la ora 08:00, iar evaluatorii
la ora 14:00. Probele încep la ora
09:00, când se deschid plicurile
sigilate, accesul elevilor în sãli fiind permis pânã la ora 08:00, timpul de elaborare a lucrãrilor fiind
de douã ore (Evaluarea Naþionalã), respectiv trei ore (Bacalaureat). Fiecare lucrare este evaluatã
de doi profesori, iar, în situaþia în
care nu sunt suficiente cadre de

specialitate în unitatea de învãþãmânt, poate fi luat ºi un profesor
din altã ºcoalã. Rezultatele obþinute nu pot fi contestate, nu vor
fi fãcute public ºi nu vor fi afiºate.. Ele vor fi analizate la nivelul fiecãrei clase, prin discuþii individuale cu elevii, ºedinþe
cu pãrinþii. Dacã notele sunt
foarte bune, acestea pot fi trecute în catalog, la solicitarea
scrisã a elevului/tutorelui.

Calendarul este ºi el bine
stabilit. Astfel, elevii de cls. a

VIII vor debuta pe 23 martie,
la proba scrisã de Limba ºi literatura românã, a doua zi
având de susþinut Matematica, pe 3 aprilie fiind comunicate rezultatele. La Bacalaureat, situaþi se prezintã în felul urmãtor: 23 martie – proba scrisã la Limba ºi literatura nromânã; 24 martie – Matematicã sau Istorie (proba
obligatorie a profilului); 26
martie – proba la alegere, toate examenele fiind scrise, rezultatele fiind fãcute cunoscute pe 3 aprilie.
CRISTI PÃTRU

mat cu atenþie ºi profesionalism
formarea artisticã. Ulterior,
Cristina Anghelescu a absolvit
Universitatea de Muzicã din Bucureºti la clasa prof. ªtefan
Gheorghiu ºi în prezent este
solista Formaþiilor Muzicale
Radio. Este câºtigãtoarea concursurilor internaþionale “Jean
Sibelius” – Helsinki 1990, “Alberto Curci” – Napoli 1983,
“Dr. Luis Sigall” – Viña del Mar
1985 - Chile þi Andria 1991. A
mai câþtigat de asemenea premiul V la Concursul “J. Thibaud” Paris 1981, premiul IV
la “Tibor Varga” – Sion 1983 ºi
premiul IV la Concursul “P. I.
Ceaikovski” – Moscova 1986.
Prezenþã activã pe toate scenele din România încã din perioada studenþiei, Cristina Anghelescu a fost invitatã sã concerteze în sãli renumite ca
Schauspielhaus din Berlin,

Tchaikovsky Hall din Moscova, Teatro Monumental y Auditorium din Madrid, Smetana
Hall din Praga, St. John’s Smith
Square din Londra, Finlandia
Hall din Helsinki, cu orchestre
importante. A colaborat cu maeºtri cunoscuþi ca Leif Segerstam, Jukka Pekka Saraste,
Erich Bergel, Yuri Simonov ºi
cu toþi dirijorii români. A susþinut numeroase turnee de concerte ºi recitaluri în toate þãrile
Europei, în Taiwan, America de
Sud ºi cea de Nord, Africa de
Sud. A realizat numeroase înregistrãri, multe dintre ele apãrând pe CD, cu concertele de
Mozart, Ceaikovski, Mendelssohn-Bartholdy, ”Anotimpurile” de Vivaldi ºi cu cele douã
Concerte de George Lloyd, alãturi de renumita orchestrã
“Philharmonia” din Londra.
ANA-MARIA PETOLESCU

Calendar
bine stabilit

Concert simfonic Bruch/Bizet,
la Filarmonica „Oltenia”
Primul concert al lunii va avea loc la
Filarmonica Oltenia Craiova vineri, 6
martie 2020, ora 19:00, invitaþi fiind
maestrul TIBERIU DRAGOª OPREA,
prim-dirijor al Filarmonicii Piteºti ºi
violonista CRISTINA ANGHELESCU,
Nãscut într-o familie de muzicieni, dirijorul TIBERIU
DRAGOª OPREA este licenþiat al Universitãþii Naþionale de
Muzicã Bucureºti, secþia dirijat de orchestrã, la clasa maestrului Ludovic Bacs, absolvind apoi ºi cursurile de Mas-

un nume de referinþã în plan naþional
ºi internaþional. În program se regãsesc uvertura operei Bãrbierul din
Sevilla, Concertul nr. 1 pentru vioarã de Max Bruch ºi Simfonia în Do major de Georges Bizet.

ter. În prezent activeazã ca
prim-dirijor al Filarmonicii Piteºti – fiind co-fondator al instituþiei în 2007. Tiberiu Dragoº Oprea este colaborator
permanent al Orchestrei de
Camerã Radio, Teatrului Naþional de Operã ºi Balet „Oleg

Danovski” din Constanþa (premierã ºi spectacolele „Forþa
destinului”, „Carmen”, „Rãpirea din Serai”, „Bãrbierul din
Sevilla”), Teatrului Naþional de
Operetã ºi Musical „Ion Dacian” din Bucureºti (din 2009:
„Silvia”, „Liliacul”, „Victoria
ºi-al ei husar”, „Voievodul þiganilor”); Filarmonicii Botoºani, Filarmonicii „Banatul” Timiºoara, Filarmonicii
„Paul Constantinescu”
Ploieºti, „Ion Dumitrescu” Râmnicu-Vâlcea,
Orchestrei Simfonice
Bucureºti, precum ºi
invitat al filarmonicilor
„Mihail Jora” Bacãu,
„Transilvania” Cluj-Napoca, „Oltenia” Craiova, Sibiu, Braºov, Oradea, Arad.
CRISTINAANGHELESCU a început studiul viorii la vîrsta de 6
ani cu tatãl sãu, violonistul Aurelian Anghelescu, cel care i-a îndru-
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30 de tineri artiºti români vor beneficia
de bursele „Tinere Talente”- ediþia 2020
Nu mai puþin de 30 de tineri români artiºti
plastici ºi muzicieni proveniþi din familii cu
venituri reduse vor fi sprijiniþi pe parcursul
anului 2020 de Fundaþia Regalã Margareta a
României, în cadrul celei de a XIII-a ediþii a
programului “Tinere Talente”. Sprijinul constã
în burse, sesiuni de mentorat ºi promovare, care
le vor da tinerilor posibilitatea sã-ºi creascã
potenþialul artistic.
Dintre cei treizeci de tineri artiºti, 26 au fost aleºi de cãtre un
juriu de specialitate, în urma unei
selecþii naþionale ce a avut loc în
luna ianuarie, iar 4 dintre ei sunt
foºti bursieri care îºi vor continua pregãtirea, dar care vor avea
ºi rolul de lideri, ei având ºi sarcina de a-i inspira pe noii bursieri ºi de a le vor oferi sfaturi
practice din experienþa acumulatã pânã acum.

Bursa Tinere Talente în valoare de pânã la 2.000 Euro se acordã fiecãrui bursier pe perioada
unui an calendaristic. Sprijinul
financiar le permite tinerilor studenþi ai liceelor ºi universitãþilor
de arte plastice ºi muzicã din
Bucureºti, Cluj-Napoca, Constanþa, Iaºi, Piatra-Neamþ, Ploieºti ºi Timiºoara, sã îºi achiziþioneze materiale necesare studiului, accesorii ºi instrumente muzicale, ustensile ºi
materiale pentru
realizarea lucrãrilor de artã, sã participe la concursuri sau cursuri de
specializare, sã
performeze în cadrul unor manifestãri artistice.
Tinerii au oportunitãþi de cunoaºte-

re ºi de explorare artisticã, dar ºi
posibilitatea de a relaþiona cu importanþi oameni de culturã. Tinerii selectaþi cu vârste cuprinse
între 14 ºi 24 de ani vor avea un
plan de dezvoltare artisticã, prin
sesiuni de mentorat ºi stagii de
masterclass intergeneraþionale,
susþinute de artiºti consacraþi, în
cadrul unei tabere de creaþie, dar

ºi oportunitãþi de promovarea a
operei lor prin evenimente organizate de Fundaþie ºi parteneri ai
programului.
Anul trecut au fost organizate
28 evenimente de promovare a
bursierilor – concerte, recitaluri
sau expoziþii de arte vizuale. Programul „Tinere Talente” a fost
considerat cel mai bun program

de artã ºi culturã din România,
laureat la Gala Societãþii Civile în
anii 2013 ºi 2015. În decursul a
12 ani, Fundaþia Regalã Margareta a României a investit aproape 1,5 milioane de euro în viitorul artistic al României, fondurile fiind strânse în cadrul Concertului Regal caritabil organizat
anual la Ateneul Român.

ribunei învãþãmântului,
O nouã expoziþie la Muzeul de Artã din Craiova Relansarea TTribunei
Muzeul de Artã Craiova vã invitã joi, 5 martie 2020, ora 17:00,
la vernisajul expoziþiei Donaþia
Marlene ºi Nicolae Marinescu.
Expoziþia prezintã un numãr
de 40 de lucrãri ale unor autori
reprezentativi pentru arta româneascã postbelicã precum: ªtefan Câlþia, Spiru Chintilã, Sorin Ilfoveanu, Constantin Piliuþã, Sabina Negulescu Florian ºi Neculai Gh. Iorga.
Marlene ºi Nicolae
Marinescu, un cuplu de
colecþionari români stabiliþi la Frankfurt, au reuºit
sã creeze o legãturã bine
consolidatã în timp cu
publicul german interesat
de artã, în dorinþa de a-l
pune în contact cu arta
româneascã.
Încã din anii ’60, pe
când erau tineri absolvenþi, au visat sã aibã propria colecþie fiind profund impresionaþi de colecþiile Zambaccian,
Dona, Weinberg º.a. Primele lucrãri, trei naturi
statice semnate Spiru
Chintilã, au fost achiziþionate înainte de 1969,
anul în care au pãrãsit
România, însã interesul
pentru arta româneascã
s-a manifestat în mod

constant ºi dupã emigrare. În
perioada de pânã în 1977, când,
din motive politice, nu au putut
reveni în þarã, au achiziþionat lucrãri din expoziþiile artiºtilor români organizate în Germania.
Dupã 1977, ºi mai ales dupã cãderea regimului comunist, în

1989, cãlãtoriile la Bucureºti
erau dedicate în mod special vizitãrii expoziþiilor ºi atelierelor de
artiºti. Atunci i-au cunoscut pe
Constantin Piliuþã, Neculai Iorga ºi Sabina Negulescu Floriansora marelui regizor de la Hollywood, Jean Negulescu.
În perioada 20142020, odatã cu apariþia
licitaþiilor on-line în România, colecþia Marinescu s-a îmbogãþit cu noi
lucrãri de ªtefan Câlþia,
Constantin Piliuþã ºi Sorin Ilfoveanu. Ultimul tablou al colecþiei este semnat Constantin Piliuþã ºi
a fost achiziþionat în luna
februarie a acestui an.
În anul 2016, Marlene
ºi Nicolae Marinescu au
decis cã viitorul propriei
colecþii, constituitã în mai
bine de 50 de ani, este la
un muzeu din România.
Astfel lucrãrile semnate de
nume binecunoscute în
artã româneascã, pot fi
vãzute acum la Muzeul de
Artã Craiova, oraºul natal
al domnului Marinescu.
Într-un gest deosebit de
generos, colecþia va fi donatã muzeului ºi astfel va
reflecta în timp preocupãrile susþinute pentru artã
ale celor doi soþi.

revista naþionalã a educaþiei româneºti

Gala Excelenþei în Educaþie
Tribuna Învãþãmântului, Ediþia
I va avea loc în data de 11 martie 2020, începând cu ora
19.00, la Ateneul Român. Tot
în cadrul acestui eveniment va
avea loc ºi relansarea Tribunei
învãþãmântului, revista naþionalã a educaþiei româneºti.
Gala promoveazã excelenþa
ºi performanþa în educaþie, cercetare, ºtiinþã, culturã ºi administraþie, premiind rezultatele de
excepþie obþinute în aceste domenii aflate într-un raport de
interdependenþã. În acelaºi
timp, evidenþiazã valoarea ºi
meritele autentice, aducând în

prim-plan personalitãþi cu statut de repere ºi modele la nivel
intelectual, moral ºi civic.
În cadrul primei ediþii a Galei, vor fi premiate personalitãþi ale vieþii publice, ale elitelor educaþionale, academice,
culturale ºi ºtiinþifice, instituþii, iniþiative, proiecte ºi programe, decidenþi, manageri ºi
cadre didactice cu rezultate remarcabile în activitate. De asemenea, va avea loc relansarea
Tribunei învãþãmântului, revista naþionalã a educaþiei româneºti, la peste ºapte decenii de
la înfiinþare (1949), într-un
nou concept editorial.
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

ªcoala Postlicealã FEG Craiova, cu sediul str. Caracal, nr.81,
în baza hotãrârii Consiliului de Administraþie din data de 12.02.2020,
scoate la concursul de titularizare
urmãtoarele posturi/catedre în cadrul ºcolii: - Pregãtire instruire
practicã (asistenþã medicalã) – 2
posturi. Examenul de titularizare
se va organiza conform prevederilor Metodologiei de organizare ºi
desfãºurare a concursului pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitãþile de învãþãmânt particular din
învãþãmântul preuniversitar, aprobatã prin OMECTS Nr. 5625/2012,
la ªcoala Postlicealã FEG Bucureºti prin asociere temporarã. Graficul de desfãºurare a concursului este urmãtorul: - înregistrarea
cererilor la secretariatul unitãþii
19,20 martie 2020 – între orele 8:00
– 16:00 - afiºarea listei candidaþilor
admiºi pentru susþinerea probelor
de concurs – 25.03.2020 - proba
practicã/inspecþia specialã la clasã – 26.03.2020 - proba scrisã –
27.03.2020 - afiºarea rezultatelor la
proba scrisã – 28.03.2020 - depunerea contestaþiilor – 28.03.2020 între orele 10:00 – 12:00 - afiºarea rezultatelor finale ºi repartizarea candidaþilor – 30.03.2020. Relaþii la sediul unitãþii ºcolare din strada Caracal, nr. 81 ºi la numerele de telefon 0769059111 ºi 0723895138.

Universitatea din Craiova
organizeazã licitaþie în data de
23.03.2020, ora 10, pentru închirierea spaþiului cu destinaþia cafetãrie în suprafaþã de 36,20 mp,
situat în incinta Facultãþii de
Drept, strada Calea Bucureºti,
nr.107D, aparþinând Universitãþii din Craiova. În cazul în care
nu vor fi îndeplinite toate condiþiile de participare, licitaþia se
va repeta în data de 03.04.2020.
Caietul de sarcini se poate procura de la Direcþia Generalã Administrativã, camera 105, str.
Libertãþii nr. 19 ºi relaþii la telefon 0351/403137.
Expert Com S.P.R.L, lichidator judiciar al WESTERN GATE
RESIDENCE S.R.L dosar 13896/
63/2009 organizeazã licitaþie publicã la data de 13.03.2020, ora
12 cu reluare la datele de
16.04.2020, 15.05.2020, 12.06.2020
ºi 17.07.2020 pentru vânzarea a
TERENURILOR INTRAVILANE în
suprafaþa de 16.113 mp, 9.148 mp,
9.255 mp, 9.254 mp, 9.149 mp,
9.149 mp, 9.255 mp, 9.255 mp,
9.150 mp, 24.630 mp, 11.974 mp,
11.976 mp, 11.975 mp ºi 11.974 mp,
preþ total de vânzare 10.994.900 lei,
situate în Craiova, str. Calea Severinului, nr. 27B, lângã fostul SUPERMARKET PIC ºi lângã mallul WEST GATE SHOPPING
MALL, aºa cum sunt prezentate
în publicaþia de vânzare afiºatã
pe site-ul www.licitatii-insolventa.ro ºi la sediul lichidatorului
judiciar. Licitaþia se va desfãºura la sediul lichidatorului judiciar
din Craiova, str. România Muncitoare, nr. 55, et. 1, judeþul Dolj.
Tel: 0251/531.202.

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Simnic, cu sediul
in localitatea Craiova, Sos. Balcesti,
nr. 54, jud. Dolj, tel/fax: 0251417534,
organizeaza in data de 26 martie
2020 ora 08:30, la sediul sau, concurs pentru ocuparea unui post
de inginer agronom. Data limita
pentru depunerea actelor pentru
dosarele de concurs: 18.03.2020
ora 14.00. Informatii suplimentare
se pot obtine la secretariatul unitatii / la telefon: 0251/417534 sau pemail: scda_simnic@yahoo.com.
Rãducanu Adelaida – Nicoleta
întreprindere individualã anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu privind activitatea operaþiuni de mecanicã generalã ce se
desfãºoarã în localitatea Pieleºti, str.
Calea Bucureºti, nr.115/1, jud. Dolj.
Informaþiile privind potenþialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr.1, zilnic între orele 9:0014:00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj pânã
la data de 19.03.2020 (15 zile de la
data apariþiei anunþului în presã).

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
L uni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă
9.00 - 1
8.00,
18.00,
Duminică
8.00.
9.00 - 1
18.00.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea 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.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament 2 camere, situat în Valea Roºie.
Sunaþi dupã ora 19.00.
Telefon: 0351/181.202.
Vând (schimb) apartament Craiova ºi casã Pleniþa cu apartament 4 camere Craiova central, et.
1 + diferenþa. Telefon:
0351/802.305.

CASE
Vând casã frumoasã în
comuna Vîrtop, judeþul
Dolj. Telefon: 0745/
602.001.
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã Cioroiaºi + anexe, teren 3000 mp. Telefon: 0765/152.614.

TERENURI

Vând teren Predeºti, 800
mp, utilitãþi, pitoresc, ideal
pentru casã sau casã de
vacanþã. Telefon: 0773/
996.446.
Vând teren intravilan SC
Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha. Telefon:
0769/456.241; 0763/
506.962.

Vând loc pentru casã la 10
km Craiova (ºi alte construcþii diverse). Telefon:
0727/884.205.
Vând teren 2000 mp (locuri de casã intravilan cu
toate utilitãþile apã, canal,
electricitate, gaze) Cârcea - situat în faþa vilelor
de la ieºirea din Comuna Cârcea pe dreapta
spre Craiova. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de casã 500 mp,
intravilan Criva, asfalt,
pomi fructiferi, posibilitate
apã curentã. Telefon:
0745/043.152.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
Vând 2 terenuri langa FABRICA DE TERMOPANE
,,Q FORT” – GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m.
Pret negociabil. Telefon:
0752/641.487.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000m-2000m,
deschidere 35m, dupa
Peugeot. Telefon: 0773/
996.446.

AUTO

Vând DACIA 1310 cu toate taxele la zi. Telefon:
0727/884.205.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând telefon mobil SAMSUNG nou preþ acceptabil.
Telefon: 0351/805.288;
0774/682.257.

Vând palmieri la ghiveci
anul II, arbore de mãtase,
leandru, lãmâi anul I de
fructificare, pomi fructiferi la
ghiveci, gutui, pãr, nuc,
trandafiri. Telefon: 0784/
893.160.
Vând 2 boilere pe gaze +
un boiler pe lemne. Telefon: 0751/136.216.
Vând aparat de mãrit +
accesorii laborator foto.
Telefon: 0351/181.202.
Vând trotinetã ºi bicicletã
copii - 50 lei bucata, raft
metalic 140-90-40- 80 lei,
negociabil. Telefon: 0351/
181.202.
Vând pantofi bãrbãteºti 42
din piele noi - 50 lei, ghete
bãrbãteºti cu ºiret 44 noi 60 lei, ghete damã 37-38
din piele - 50 lei, costume
bãrbãteºti stofã negru ºi gri
noi, 90 lei, hainã îmblãnitã
stofã neagrã guler astrahan - 80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând grapã ºi plug de boi.
Telefon: 0752/147.785.
Maºinã de cusut Ileana cu
pedalã- 250 lei, cuverturã
pluºatã grena ºi 2 carpete
pentru fotolii – 150 lei, covor persan 220/210 – 100
lei, sãpun de casã 5 lei /
kg. Telefon: 0770/303.445.
Vând robot bucãtãrie cu bol
6,5l inox, oglindã cristal
160/80 cm, cuier hol, aþã
cusut goblen, hainã piele
întoarsã cãprioarã nr. 50.
Telefon: 0752/236.667.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator 12V
nou, Pick-up Tesla cu boxe,
dozã nouã de rezervã, discuri cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
Veiozã, calorifer electric, aerotermã, piedestal, noptierã,
toaletã, masã, scaune, dormezã, pat saltea regalã. Telefon: 0351/170.085.

Vând bibliotecã lemn, 2
fotolii VINTAGE, 1 aparat
radio - pikup, 1 masã 12
persoane, 6 scaune, 1 birou, 1 maºinã de cusut
(Rusia), 2 seturi inox (noi)
crãtiþi - Italia, 2 undiþe de
pescuit. Preþuri mici. Telefon: 0729/684.222.
Vând porþi metalice în stare bunã. Comuna Goieºti,
Dolj. Preþ negociabil 1600
RON. Telefon: 0722/
233.332.

Închiriez apartament ultracentral, ultralux, 2 camere, nou, A.C., internet,
centralã, parcare privatã,
380 euro. Telefon: 0773/
996.446.

DECESE

Ne despãrþim astãzi de cel
ce ne-a fost tatã, socru,
bunic de neînlocuit, prof. univ.
NICOLAE RÃDESCU.
Nu te vom uita niciodatã!

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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

Recidivã sau revanºã?
Dupã ce s-a impus în campionat cu 5-2,
Universitatea Craiova revine la Iaºi, pentru
partida din sferturile Cupei României

Poli Iaºi – Universitatea Craiova
Stadion: „Emil Alexandrescu”, ora 20.30
Poli Iaºi: Rusu – Grãdinaru, Frãsinescu, Klimavicius, ªerban – Passaglia, de Iriondo – Platini, Horºia, Luckassen – A.
Cristea. Antrenor: Mircea Rednic. Rezerve: Axinte – Bourama, Longher, Onea, Breveld, Omoh, Habibou.
Universitatea Craiova: Pigliacelli – Martic, Acka, Dielna,
Vãtãjelu – Cosic, Nistor, Cicâldãu – Bãrbuþ, A. Popescu, Mihãilã. Antrenor: Cornel Papurã. Rezerve: L. Popescu – Mãþel, Qaka, Bancu, Mateiu, Niþu, Koljic.
Arbitru: Andrei Chivulete. Asistenþi: Ciprian Danºa,
Mihai Marica. Rezervã: Florin Andrei.
Observatori: Dan Jiga, Felix Grigore.
Dupã ce a început cu dreptul
play-off-ul, Universitatea Craiova se concentreazã pe meciul din
sferturile Cupei României, cu Poli
Iaºi, în deplasare. Cornel Papurã
spune cã Universitatea este pregãtitã sã joace pe ambele fronturi,
deºi se confruntã cu probleme de
lot, din cauza accidentãrilor. Papurã se aºteaptã la un meci complicat în Copou, dupã ce în urmã
cu douã sãptãmâni oltenii s-au
impus cu 5-2, în campionat, pe
terenul echipei lui Mircea Rednic.
„Meciul de Cupã este foarte important, fiindcã se joacã pentru
semifinale. Va fi dificil, ne aºteaptã
un joc complicat, dar e important
cum vom aborda jocul, fiindcã nu
va avea nicio legãturã cu cel din
campionat, când am câºtigat cu
5-2. Trebuie sã fii foarte concentrat, sã câºtigi duelurile, sã pui presiune pe adversar dacã vrei sã
câºtigi. Sã vedem ce jucãtori vom
avea apþi, avem probleme de lot,
Ivan, Acka, Bãrbuþ, Ivanov sunt
accidentaþi ºi sã vedem dacã vor
mai fi ºi alþii. Prefer sã am mai
multe opþiuni ºi sã fie unii nemulþumiþi cã stau pe bancã, decât sã
nu am de unde sã aleg, cum a fost
cu Mediaºul, când a ieºit Ivan ºi
a trebuit sã joc cu fundaºul stânga pe post de atacant dreapta (Vãtãjelu, n.r.). Poli Iaºi are ºi avantajul terenului propriu, este o echipã în creºtere de formã, au condus la Sepsi, unde au marcat un
gol frumos, au pus presiune. Cupa
e la fel de importantã pentru noi
ca ºi campionatul. Cred cã putem face faþã în ambele competiþii, am dovedit ºi când am jucat
în cupele europene, fiindcã ne
puteam califica ºi noi cu AEK Atena, dar ni s-a anulat un gol valabil
ºi nu ni s-a acordat un penalty.
Pentru noi conteazã doar urmãtorul meci, nu trebuie sã ne gândim la ce va fi peste o sãptãmânã
sau o lunã” a spus Papurã.

Martic refuzã prelungirea
contractului

ªi croatul Ivan Martic a prefaþat duelul din Copou, vorbind însã
ºi despre ºansele la titlu: „Ne aºteaptã un meci greu, am vãzut ce
ni s-a întâmplat în repriza a doua
la Iaºi ce s-a întâmplat dacã nu
am fost concentraþi. Fotbalul te
pedepseºte dacã nu dai totul pe

teren. Prefer sã jucãm aºa ºi aºa
ºi sã câºtigãm, decât sã jucãm
bine ºi sã pierdem, cum a fost cu
CFR. Moralul a fost bun ºi este ºi
acum bun. Trebuie sã fim motivaþi sã ne batem pentru ambele
trofee, sunt de 3 ani aici ºi este
pentru prima datã când suntem
în aceastã posturã. Nu este presiune, toatã lumea aºteaptã sã repetãm performanþa de acum 2
ani, când am luat Cupa. Trebuie
sã fim uniþi, suporterii fantastici,
echipa puternicã, aºa am câºtigat
ºi la Rijeka ºi Cupa ºi campionatul Croaþiei.” Martic nu a vrut sã
dezvãluie decizia sa în privinþa
prelungirii contractului cu Universitatea Craiova, care expirã în
varã, dar a dat de înþeles cã i-a
comunicat finanþatorului Mihai
Rotaru cã nu vrea sã mai continue în Bãnie: „M-am gândit la
propunerea de prelungire a contractului, i-am ºi spus patronului
ce-mi doresc, dar nu vreau sã fac
public. Trebuie sã luãm în calcul
cã voi face 30 de ani ºi trebuie sã
mã gândesc la familia mea, nu mai
sunt ca Mihãilã, sã am toatã cariera în faþã” a spus Martic.

Rednic nu menajeazã jucãtori,
conducerea oferã primã

Antrenorul principal lui Poli
Iaºi, Mircea Rednic a prefaþat
partida cu Universitatea Craiova
din sferturile de finalã ale Cupei
României. Tehnicianul sperã ca
elevii sãi sã aibã o evoluþie precum în repriza secundã a meciului din campionat contra oltenilor, precizând cã nu va menaja
vreun jucãtor în perspectiva duelului din week-end cu Dinamo ºi
anunþând cã jucãtorii sãi vor avea
parte chiar de o primã în cazul
calificãrii. „E un meci de Cupã, la
experienþa mea nu existã favoritã. Am pãþit-o ºi eu când eram la
Dinamo, cu Csikzereda, Viitorul
anul acesta cu Sãnãtatea, deci nu
existã favoritã în Cupã. Meciurile
de Cupã sunt interesante, frumoase ºi întotdeauna existã surprize. Sper ca ºi noi sã facem o
surprizã frumoasã. Jucãm cu
Craiova, cea mai în formã echipã, au un lot foarte bun, au un
moral foarte bun. Am mai jucat
cu ei. Le-am prezentat jucãtorilor repriza a doua a meciului din
campionat cu Universitatea Cra-

iova când am avut o evoluþie
bunã, cu douã goluri frumoase,
cu multã speranþã ºi le-am cerut
sã facã ce au fãcut în a doua reprizã. Ar fi o performanþã mare
pentru Politehnica, pentru suporteri, dar ºi pentru mine sã ne calificãm în semifinale. Azi dimineaþã, conducerea a venit în vestiar
ºi vor avea o primã frumoasã. Nu
protejez jucãtorii, chiar dacã avem
ºi sâmbãtã meci în campionat. Vor
intra cei care sunt 100% din punct
de vedere medical. În primul rând
l-am adus pe Denis (n.r. Denis
Rusu), sã vedeþi cã avem portar,
da? La ultimul meci cu Craiova
nu am avut portarVor fi ºi câteva
surprize. Mihalache ºi Bãdic sunt
accidentati. Sper sã revinã de
sãptãmâna viitoare” a declarat
Mircea Rednic. Întrebat dacã va
da mâna cu Corneliu Papurã,
Rednic a criticat atitudinea colegului sãu de pe banca Craiovei.”Sã zic, sã nu zic… Haideþi sã
vãd spun. Eram la ultimul meci
cu Marius (n.r. team-managerul
Marius Onofraº), mergeam la interviuri. Veneau doi oameni spre
mine. Nu i-am vãzut bine, dar am
citit cã scria Craiova pe echipament. Am dat bunã seara ºi nu au
salutat. Unul dintre ei era Papurã. Marius mi-a spus: Nu era Papurã? Eu am salutat, nu mi-a rãspuns, treaba lui! Este vorba de
educaþie. ªi nu avea voie sã facã
asta (n.r. Sã spunã despre cei de
la Mediaº cã sunt clovni). El abia
a început sã antreneze. Trebuie
sã fie respect între noi”.
”Ne aºteaptã un meci foarte
greu, Craiova este o echipã foarte
bunã, dar avem ºansa noastrã.
Jucãm acasã, avem suporterii de
partea noastrã ºi sper sã facem
un meci mare”, a spus ºi portarul Denis Rusu.
”Unul dintre obiectivele noastre este de a juca o finalã de Cupa
României ºi chiar de a o câºtiga.
Vrem sã obþinem o performanþã
istoricã. Jocul echipei aratã tot
mai bine de la meci la meci, îi
simt pe bãieþi motivaþi ºi suntem
încrezãtori cã putem merge în
semifinale. Este adevãrat cã în
meciul trecut Craiova ne-a fost
superioarã, dar ºi noi am avut
momente bune de joc ºi am fi
putut reveni”, a declarat preºedintele Ciprian Paraschiv.

Finala Cupei României
se va disputa la Craiova

a jucat asearã, Petrolul Ploieºti –
Sepsi OSK, azi, ora 17.30, Politehnica Iaºi – Universitatea Craiova, azi, ora 20:30, Hermannstadt – FCSB, mâine, ora 20.
Totodatã, LPF a anunþat programul etapelor a 3-a ºi a 4-a din
play-off, iar Universitatea Craiova va juca meciurile de pe teren
propriu, cu FC Botoºani ºi Astra, sâmbãtã, 14 martie, de la ora
20.30 ºi miercuri, 18 martie, de
la ora 19.

Finala actualei ediþii a Cupei
României se va disputa pe stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova, pe 23 mai. Arena din Bãnie
a mai gãzduit Supercupa României, în 2018, adjudecatã de CFR
Cluj cu 1-0 în dauna ªtiinþei. Programul sferturilor de finalã ale
Cupei României este urmãtorul:
Academica Clinceni – Dinamo s-

Play-off, prima etapã
FC Botoºani – FCSB 2-2
Au marcat: Dugandzic 5, 52 / Man 12, Olaru 45.
Universitatea – Gaz Metan 2-1
Au marcat: Cicâldãu 3 – penalty, Mihãilã 27 /
M. Constantin 9 - penalty
CFR Cluj – Astra 2-1
Au marcat: Deac 8, Pãun 81 / Alibec 62 – pen.
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Play-out, prima etapã
Sepsi – Iaºi 1-1
Au marcat: Safranko 69 / Horºia 15.
Dinamo – Clinceni 0-1
A marcat: Buziuc 71.
Viitorul – Voluntari 0-0
Chindia – Hermannstadt 1-0
A marcat: Debeljuh 4.
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