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Cele 17 tramvaie
noi ne costã
puþin mai mult!

Astãzi,
Astãzi,

Lansat în urmã cu câteva luni, Programul “Investeºte în tine” reflecta urmãreºte susþinerea tinerei generaþii, în
sensul creºterii incluziunii sociale. În
cadrul programului, FNGCIMM acor-

dã garanþia statului român, de pânã la
80%, pentru creditele acordate de bãncile participante. Pânã la aceastã datã,
la nivelul întregii þãri, au fost acordate
circa 1.000 de garanþii, în valoare to-

3

ACTUALITATE

pagina

Programul “Investeºte în tine”,
prezentat studenþilor craioveni

talã de cca 27 milioane de lei. În Regiunea Sud 4 Vest Oltenia, în perioada
noiembrie 2018 - aprilie 2019, au fost
acordate 60 de garanþii, cu o valoare
medie de cca 29.000 lei.
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Notre Dame de Paris: Solidaritate, tristeþe, susþinere!
Mesaje din lumea întreagã, bineînþeles ºi de la Bucureºti, au fost adresate în
tot cursul zilei de ieri Franþei, dupã incendiul devastator al Catedralei Notre
Dame de Paris, o bijuterie a artei gotice
ºi o emblemã fidelã a Capitalei Luminilor. Drama sfâºietoare a stârnit emoþii
în toatã lumea, fiindcã focul a lovit o
catedralã a imperiului, ºi apoi a Republicii, cu 850 de ani de istorie, arhitecturã,
picturã ºi sculpturã. Un simbol al creºtinitãþii. O capodoperã a arhitecturii medievale gotice, construitã pe durata secolelor XII ºi XIII, un reper cultural,
nu doar al Parisului, cât ºi al restului lumii civilizate. Un simbol al culturii europene a ars. Sub privirile unei lumi întregi, care a privit înmãrmuritã, luni seara, imagini de coºmar, neverosimile, ºi
numeroase mari canale strãine de televiziune – cum s-a întâmplat ºi la Bucureºti – ºi-au întrerupt programele pentru a difuza în direct evenimentul care a
atins „cea mai mare comoarã a lumii”,
cum s-a exprimat Barack Obama. Vizitatã an de an de milioane de pelerini ºi
turiºti. De-a dreptul lãudabilã media francezã, care aºa cum observa ºi istoricul

MIRCEA CANÞÃR
de metri de sol, ºi care luni seara a cedat.
Adrian Cioroianu, delegatul permanent
Ancheta Parchetului din Paris, pentru
al României pe lângã UNESCO, cu rang
„distrugere involuntarã prin incendiu”,
de ambasador, nu s-a aventurat în ipoteze nãºtruºnice, deplasate, tendenþioadeclanºatã imediat a fost încredinþatã Dise, spre a ne reaminti de „corupþia ucirecþiei Regionale a Poliþiei Judiciare
de”, sintagmã cu care s-a cochetat co(DPRJ), care mobilizeazã 50 de anchetapios la nenorocirea de la Colectiv. Mitori ºi deja lucrãtorii ºantierului sunt aºnistrul Culturii, Franc Riester ºi secreteptãþi pentru primele declaraþii. Ancheta
tarul de stat Laurent Nunez de la Interse anunþã lungã ºi complexã, a declarat
ne, susþin cã erau identificate vulnerabiprocurorul Parisului, Remy Hertz, evolitãþile la nivelul boltei fragilizate, din cacatã fiind ipoteza unei flãcãri provocatã
uza lemnului copt de trecerea timpului,
de un aparat de sudurã. 400 de pompieri
aparþinând diverselor specii de arbori seau fost implicaþi timp de peste 12 ore în
culari. ªarpanta scheletului din bârne al
lupta cu flãcãrile, utilizate fiind 18 tunuri
acoperiºului Catedralei a fost distrusã în
de apã, adusã din Sena. Douã turnuri au
totalitate, iar o parte din bolta edificiului
fost salvate, iar structura „prezervatã în
s-a dãrâmat. Structura de lemn, una dinîntregime”. Incendiul Catedralei Notre
tre cele mai vechi din Franþa, era lungã
Dame este vãzut ca o tragedie internaþiode 100 metri ºi era compusã din materinalã. ªi bilanþul pagubelor materiale se
al lemnos, aparþinând circa 1.000 de aranunþã dramatic. O reuniune a guvernubori, trunchiuri de copaci din specii difelui, condus de Edouard Philippe, a avut
rite, asamblate, de unde ºi porecla de „pãloc în cursul zilei de ieri. Dupã ce Emdure”, pe care i-au dat-o specialiºtii. Unele
manuel Macron fãgãduise reconstruirea
dintre bârne datau din secolul XII, iar steCatedralei, deºi durata se va întinde pe
jarii folosiþi atunci aveau deja 300 de ani
mai mulþi ani, iar costurile se vor ridica
vechime. O pierdere mare în acest incenla sute de milioane de euro. O subscripdiu, este turla subþire – „sãgeata” – din
þie naþionalã a fost deja lansatã. ªi, milimijlocul construcþiei, care se ridica la 93
ardarul Francois Pinaut, proprietarul fir-

mei Gucci ºi al echipei de fotbal Stade
Rennais, a deblocat 100 milioane euro,
iar familia Bernard Arnault ºi-a anunþat
participarea cu 200 miloane euro. Regiunea Ile de France, a anunþat un ajutor de urgenþã de 10 milioane euro. Primãria Parisului oferã 50 milioane euro,
iar Grupul LVMH, un gigant de lux, a
anunþat un ajutor de 200 milioane euro.
O colectã naþionalã, iniþiatã de Fundation du Patrimoine, sub deviza „Notre
Dame de Paris je t’aime”, a fost deschisã. Se vorbeºte de o conferinþã internaþionalã a donatorilor. Desfiguratã, Catedrala Notre Dame este în picioare. Ce sa salvat ºi ce nu s-a salvat este încã în
discuþie. Se spune cã impresionanta colecþie de obiecte de cult între care Coroana de Spini, presupusã a fi stat pe
capul lui Hristos, ºi o bucatã din crucea
pe care ar fi fost rãstignit, sunt salvate.
Se discutã despre colecþia de tablouri,
unele intacte, altele afectate. Dar solidaritatea francezilor, îngemãnatã cu tristeþea conteazã ºi pe susþinerea internaþionalã, care nu va lipsi cu siguranþã. Când
este vorba de Catedrala Notre Dame din
Paris, ºi noi suntem francezi.

ALDE Dolj: Cerem eliminarea standardelor
duble din UE la calitatea produselor !
Deputat Ion Cupã, preºedinte ALDE Dolj: ”Dreptul europenilor din
Est, deci ºi a românilor, la aceeaºi calitate a produselor cu cele care se
comercializeazã în Vestul ºi Nordul Europei trebuie respectat”
ALDE va da pânã la capãt bãtãlia pentru ca toþi
europenii din UE sãbeneficieze de aceeaºicalitate a
produseloralimentareºi non alimentare. ”Românii,
esticii în general, nu trebuie trataþi ca niºte consumatori de rang II. Ceea ce scrie pe eticheta produselor trebuie sã se regãseascã ºi în conþinutul lor,
peste tot în UE, inclusiv în þarã noastrã”- a preciazã Ion Cupã, liderul ALDE Dolj, preºedinte al Comisiei pentru mediu ºi echilibru ecologic din Camera Deputaþilor.
ALDE România a depus prin intermediul europarlamentarei Renate Weber un amendament la Nouã Directivã UE privind ”Standarde mai bune ºi moderne

pentru protecþia consumatorului” (raportul Dalton).
Amendament menit sã corecteze conþinutul acestei
Directive care, în actualã sa formã, NU ELIMINÃ
POSIBILITATEA DUBLULUI STANDARD!
ALDE cere respectarea Rezoluþiei Parlamentului European împotriva acestui dublu standard,
adoptatã în 2018, cu o largã majoritate. Dacã amendamentul depus de doamna Renate Weber nu va fi
adoptat, ALDE va vota împotriva acestei Directivei UE, în conformitate ºi cu programul pentru alegerile europene prin care cerem eliminarea acestor standarde duble.
BIROUL DE PRESÃ ALDE DOLJ

„Copiii dãruiesc copiilor”, acþiune organizatã de ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Þiþeica” din Craiova
Luni, 15 aprilie, la Liceul de Arte
„Marin Sorescu” din Craiova s-a desfãºurat o acþiune caritabilã, organizatã de ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” din Craiova, cuprinsã

Manifestarea a fost organizatã de ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Þiþeica” din Craiova, având ca parteneri ªcoala
Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”
din Craiova , „Vio Dance Art”
ºi Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova. A fost o acþi-

une prin care nu se poate prezenta mai frumos ºi mai pur
gândurile unor copii, îndreptate cãtre semenii sãi. Este un
exemplu de conºtientizare, de
atenþie, de afecþiune, încurajare, experienþe frumoase, un
model pentru adulþi, venit de

aceastã datã , dinspre copii
pentru copii. A fost un adevãrat spectacol, pe scenã urcând
adevãraþii artiºti de mâine, cei
de la „Aerobic 21” (ªcoala
Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”), „Dance Show 39” (ªcoala Gimnazialã „Nicolae Bãlcescu”) ºi „Vio Dance Art”, participanþi la campionate internaþionale la Viena, Praga, Budapesta, Haskovo. Aceºtia vor participa la „International Dance
Competition”, concurs care se
va desfãºura în luna iunie, în
Muntenegru. Din partea orga-

într-un proiect Erasmus +, „Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices”. A fost un eveniment care a stat sub genericul „Copii care dãruiesc copiilor!”.

nizatorilor, au fost, în faþa publicului, elevii Iulian ªtefania
Florescu, Ilinca Ciucã, Anisia
Zamfir, Luca Brãtineanu ºi Damaris Brebu. Tote felicitãrile le
meritã ºi ceilalþi participanþi la
spectacol, de la alte instituþii de
învãþãmânt din Craiova. „Cred
cã am oferit o searã frumoasã
tuturor partcipanþilor. Nu pot sã
nu mulþumesc celor care ne-au
ajutat: prof. Lucia Croitoru,
director al Liceului de Arte
„Marin Sorescu”; prof. Crisanda Turcu, director al ªcolii
Gimnaziale „Nicolae Bãlcescu”;

prof. Loredana Gheorghe,
manager al ªcolii Gimnaziale
din Coºoveni; prof. Viorica
Toma, coordonatoarea de excepþie a dansatorilor. A fost o
acþiune caritabilã, prin care
vom face cadouri copiilor din
zone defavorizate, începând cu
ªcoala Gimnazialã din Coºoveni, ai cãrei elevi au fost prezenþi la aceastã frumoasã activitate”, a precizat prof. Cerasela Cremene, director al ªcolii Gimnaziale „Gheorghe Þiþeica” din Craiova.
CRISTI PÃTRU
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Astãzi,

Programul “Investeºte în tine”,
prezentat studenþilor craioveni

Lansat în urmã cu câteva luni, Programul “Investeºte în tine” reflecta urmãreºte susþinerea tinerei generaþii, în sensul creºterii incluziunii sociale. În cadrul
programului, FNGCIMM acordã garanþia
statului român, de pânã la 80%, pentru
creditele acordate de bãncile participan-

te. Pânã la aceastã datã, la nivelul întregii þãri, au fost acordate circa 1.000 de
garanþii, în valoare totalã de cca 27 milioane de lei. În Regiunea Sud 4 Vest Oltenia, în perioada noiembrie 2018 - aprilie
2019, au fost acordate 60 de garanþii, cu o
valoare medie de cca 29.000 lei.
za, din Craiova. La conferinþã au
mai participat ºi Mihaela Bãrbulescu, director general FLG Craiova ºi Dorian Butoi, director
FLG Craiova.

În prima lunã de la demararea
Programului Prima Casa 2019,
au fost aprobate
21 de solicitãri de garantare

Fondul Naþional de Garantare a
Creditelor pentru IMM-uri
(FNGCIMM) continuã în 2019
strategia de poziþionare ca pilon
de sprijin pragmatic pentru dezvoltarea mediului antreprenorial, a
persoanelor fizice ºi a beneficiarilor publici prin facilitarea accesului la finanþare. „Implementarea ºi
derularea diverselor programe guvernamentale a permis sprijinirea
sectorului antreprenorial ce acti-

veazã în sectoare importante ale
economiei nationale, a altor entitãþi din zona publicã sau socialã dar
ºi persoanelor fizice interesate în
efectuarea unor investiþii legate de
achiziþionarea unei locuinþe sau de
dezvoltarea personala, profesionalã”, a subliniat ieri, Gheorghe Lãpãdat, Director General
FNGCIMM, în cadrul unei conferinþe de presã, organizatã la Sala
Henri Condã, Hotel Ramada Pla-

În anul 2018, în Regiunea 4 Sud Vest Oltenia au fost acordate 200
de garanþii destinatesustineriiproiectelor de dezvoltare în sectorul rural, cu o valoare de 104 milioane lei. Judeþul Dolj deþine primul loc în
clasamentul regional ºi naþional din portofoliul FNGCIMM, ca expresie pragmaticã a contribuþiei statului la cresterea calitaþii vieþii în
zonele rurale ºi renovarea satului românesc.

La nivelul Regiunii 4 Sud-VestOltenia FNGCIMM a facilitat în
anul 2018 accesul la achiziþia unei
locuinþe pentru peste 980 de tineri,
numai în judeþul Dolj fiind garantate 412 credite în cadrul Programului Prima Casa. În prima lunã
de la demararea Programului Prima Casa 2019, au fost aprobate
21 de solicitãri de garantare la nivelul Regiunii 4 Sud-Vest Oltenia,
din care 8 la nivelul judeþului Dolj.
”Am identificat în regiunea 4 SudVest Oltenia un important potenþial de creºtere, iar acest lucru înseamnã pentru FNGCIMM o oportunitate în extinderea ofertei de instrumente de garantarea adaptate
la cerinþele antreprenorilor, ale beneficiarilor publici sau ale fermierilor. FNGCIMM are atât capacitatea, cât ºi determinarea de a-i susþine pe toþi cei care au planuri de
dezvoltare în acest an, fie cã sunt
planuri de afaceri, planuri de evoluþie a comunitãþilor sau planuri

personale, de viitor. Avem un mesaj de încurajare pentru tinerii
noºtri beneficiari, pentru a investi
în propria dezvoltare sau pentru aºi antrena ºi materializa abilitãtile
antreprenoriale, iar pentru beneficiarii ajunºi la vârsta maturitãþii în
afaceri vom continua sã ne concentrãm pe diversificarea ºi adaptarea produselor de garantare”, a
declarat Gheorghe Lãpãdat, director general FNGCIMM.

Garanþii pentru finanþarea
a peste 400 de start-up-uri
din Regiunea 4 Sud Vest Oltenia

FNGCIMM a emis în cadrul
programului Start-Up Nation garanþii pentru finanþarea a peste 400
de start-up-uri din Regiunea 4 Sud
Vest Oltenia, în valoare de peste
60 milioane lei, valoarea finanþãrii
fiind de circa 77 milioane lei. Acest
lucru a condus la o stimulare a mediului de afaceri, la creºterea capacitãþii de implementare a unor

noi tehnologii ºi a numãrului de locuri de muncã la nivel de regiune.
În
perioada
2002-2019,
FNGCIMM a susþinut finanþarea a
peste 6800 de întreprinzãtori din
Regiunea 4 Sud Vest Oltenia, valoarea garanþiilor ridicându-se la circa
1,6 miliarde lei. Cele 870 de garanþii, în valoare de peste 900 milioane lei acordate de FNGCIMM în
perioada 2010-2019 în Regiunea4
Sud Vest Oltenia, demonstreazã
implicarea instituþiei în dinamizarea programelor de dezvoltare durabilã dedicate beneficiarilor publici
locali care au în derulare proiecte
de infrastructura rutierã, socialã ºi
educaþionalã, de alimentare cu apa
sau canalizare în cadrul Programului Naþional de Dezvoltare Ruralã
2014 - 2020, în baza OUG 79/
2009 privind renovarea ºi dezvoltarea spaþiului rural prin creºterea
calitãþii vieþii ºi diversificariieconomiei in zonele rurale.
MARGA BULUGEAN

Cele 17 tramvaie noi
ne costã puþin mai mult!

Primãria Craiova ºi-a propus,
dupã cum se ºtie, sã modernizeze transportul în comun cu autobuze ºi tramvaie noi, majoritatea achiziþionate pe fonduri europene. Cele douã categorii de
mijloace de transport au fost
documentate separat, cererile de
finanþare fiind trimise de municipalitate – în cazul autobuzelor
ºi de Ministerul Dezvoltãrii – în
cazul tramvaielor. Recent, repre-

zentanþii ministerului au transmis
municipalitãþi cã documentaþia
de bazã – proiectul de hotãrâre
iniþial – trebuie sã fie modificat
la capitolul co-finanþare.

Consilierii au votat modificarea
proiectului de hotãrâre

Solicitarea ministerului a venit
în februarie 2019, însã consilierii
municipali au fost convocaþi, luni,
pentru a vota schimbãrile aduse

prezintã cota de TVA – care este consideratã
Cele 17 tramvaie noi pe care municipalitacheltuialã neeligibilã – ºi se adaugã la cofinantea urmeazã sã le achiziþioneze cu fonduri euþarea anterioarã de 3,4 milioane de lei (contriropene implicã o cheltuialã în plus de 32 milibuþia de 2%).
oane de lei de la bugetul local. Aceºti bani reproiectului. În documentaþie, autalã a proiectului, calculatã la 3,4
voltãrii a lansat, în SEAP, licitaþia
toritãþile locale aratã cã li s-a transmilioane de lei. De altfel, aceasta
pentru achiziþia celor 17 tramvaie
mis de cãtre Ministerul Dezvoleste ºi suma iniþialã pe care connoi, care vor ajunge la Craiova.
tãrii cã valoarea TVA-ului pentru
silierii municipali au votat-o, în auSuma estimatã a fost de 170 miachiziþia de mijloace de transport
gust 2018, când s-a aprobat prolioane de lei, echivalentul a 36 miprin fonduri europene este coniectul de hotãrâre privind achizilioane de euro. Termenul-limitã
sideratã o cheltuialã neeligibilã ºi,
þia celor 17 tramvaie noi. În conpentru primirea ofertelor a fost
ca atare, trebuie sã fie suportatã
cluzie, contribuþia actualã cu
data de 6 martie – care a expirat
de municipalitate de la bugetul locare trebuie sã vinã la proiect
– iar adjudecarea se va face pânã
cal. La o valoare totalã a proiecajunge acum la suma de 35,7
pe data de 6 septembrie, când va
tului de 202 milioane de lei, TVAmilioane de lei. Grosul banilor
fi anunþatã ºi firma câºtigãtoare.
ul reprezintã 32,30 milioane de lei,
vine, evident, din fonduri euroÎn caietul de sarcini, autoritãþile
sumã care, conform reglementãpene - valoarea eligibilã a conau cerut ca tramvaiele sã aibã o
rilor europene, trebuie achitatã de
tractului de achiziþie tramvaie a
lungime de 25 de metri ºi o capacãtre Primãria Craiova.
fost aprobatã la suma de 170 micitate de 140 cãlãtori transportaþi
lioane
de
lei,
fonduri
europe
acorpicioare ºi de minim 50 perContribuþia totalã a municipiului date prin Programul Operaþional în
soane pe scaune fixe, nerabataajunge la 35,7 milioane de lei
Regional (POR).
bile. Producãtorul trebuie sã asigure ºi o garanþie de minim
Pe lîngã cele 32,30 milioane de
Licitaþia, în evaluare
350.000 km sau minim 5 ani de
lei, care reprezintã cota de TVA,
la Ministerul Dezvoltãrii
la data punerii în exploatare.
autoritatea localã participã ºi cu o
contribuþie de 2% din valoarea toPe 18 ianuarie, Ministerul DezLAURA MOÞÎRLICHE
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Opera „Mefistofele”, prezentatã în premierã absolutã la Craiova
Iubitorii genului liric au ocazia sã vadã, în premierã absolutã la Craiova, spectacolul „Mefistofele” pe muzica ºi libretul lui Arrigo Boito, dupã „Faust” de Goethe, în regia lui
Peter P. Pachl, din Germania, care o apreciazã ca „o operã
extraordinarã ºi, în acelaºi timp, extravagantã”.
O montare modernã, asumatã de Opera Românã Craiova, cu o distribuþie internaþionalã, în care se regãsesc artiºti din Italia, Grecia ºi Serbia, prin care instituþia vrea sã
iasã din tiparele cu care ºi-a obiºnuit publicul, potrivit managerului Antoniu Zamfir. Concepþia scenograficã a spectacolului îi aparþine lui Rãsvan Drãgãnescu, iar coregrafia este
realizatã de Laurenþiu Nicu. Cele douã reprezentaþii în premierã, din 23 ºi 25 aprilie 2019, ora 19.00, cu concursul
Orchestrei, Corului ºi ansamblului de balet, vor fi prezentate pe scena Cercului Militar Craiova, ambele sub conducerea muzicalã a dirijorului Dumitru Cârciumaru.
„Mefistofele” nu rãmâne însã singurul eveniment pânã
la încheierea stagiunii instituþiei, la jumãtatea lunii iunie a.c.
Pe data de 30 mai se vor celebra 40 de ani de activitate
operisticã la Craiova, iar o sãptãmânã mai târziu publicul ar
putea revedea, la Teatrul de Varã din Parcul „Nicolae Romanescu”, spectaculoasa montare „Carmen” Rock Version,
pe muzica lui Georges Bizet, cu care artiºtii au fost invitaþi,
pe 24 august a.c., la Chiºinãu.
„Aducem publicului un spectacol pe care nu l-a vãzut niciodatã
pe scena Operei Române Craiova.
Rar se joacã ºi pe scenele din România – ultima montare dateazã de
la sfârºitul anilor ‘90, la Opera Naþionalã Românã din Iaºi. Este un
spectacol prin care ne dorim sã ieºim din tiparul cu care ne-am obiºnuit publicul. Va fi o producþie
modernã, pentru care am apelat la
regizorul Peter P. Pachl, o personalitate în domeniul artei lirice, ºi nu
numai, pentru cã a creat ºi spectacole de teatru dramatic”, a precizat, ieri, în cadrul unei conferinþe
de presã, managerul Operei Române, Antoniu Zamfir, reamintind de
o altã producþie modernã din repertoriul instituþiei – „Don Giovanni” de W.A. Mozart, creaþie a
unei colaborãri de excepþie dintre
regizorul Plamen Kartaloff, sceno-

graful Rãsvan Drãgãnescu ºi designerul Cãtãlin Botezatu, cu premiera în octombrie 2014.
Prezentatã în premierã absolutã
la Scala din Milano în urmã cu mai
bine de 150 de ani, opera „Mefistofele” este apreciatã de regizorul
Peter P. Pachl ca „extraordinarã ºi,
în acelaºi timp, extravagantã”. Pe de
altã parte, Dumitru Cârciumaru –
dirijor al Operei craiovene din iulie
2018 – o considerã „foarte actualã,
o alegere reprezentativã spre a reda
problemele societãþii contemporane, lupta continuã în care ne aflãm,
cel mai important mesaj pe care ni-l
transmite Goethe în opera sa fiind
de a ne regãsi pe noi înºine”. Tragica poveste a doctorului Faust, dupã
celebrul poem dramatic al lui Goethe, redatã în opera „Mefistofele”,
este binecunoscutã: savantul care
îºi vinde sufletul, punându-se în

«Poet, admirator înfocat al lui Wagner, Boito a scris
textele pentru operele târzii lui ale lui Giuseppe Verdi –
„Otello” ºi „Falstaff”, douã dintre cele mai complexe
opere scrise vreodatã. „Mefistofele” a fost prezentatã
în premierã absolutã la Scala din Milano în 5 martie
1868, versiunea definitivã, destul de mult modificatã,
fiind însã adusã în faþa publicului abia în 1881. Libretul aparþinând compozitorului este considerat cel mai
convingãtor dintre toate versiunile muzicale ale lui
Faust de Goethe. De data aceasta accentul nu este
pus pe reîntinerirea lui Faust, tema aleasã fiind una
slujba lui Satan, din dorinþa de a-ºi
recãpãta tinereþea ºi de a cunoaºte, în sfârºit, bucuriile ºi plãcerile
unei vieþi „lumeºti”.
În rolul lui Mefistofele, publicul
îl va putea vedea, pe 23 aprilie, pe
Sorin Drãniceanu, iar în 25 aprilie,
pe Pietro Toscano (Italia). „Pentru
un bas, Mefistofele este un rol foarte complex, dar ºi complet, zic eu,
pentru cã îmbinã actoria cu cântul.
E o plãcere foarte mare pentru mine
sã lucrez cu aceastã echipã ºi sper
sã fiu la înãlþimea tuturor aºteptãrilor”, a declarat Sorin Drãniceanu,
ambasador al României pe marile
scene ale lumii. Interpretul rolului
Faust este tenorul italian Gianni
Leccese, care onoreazã pentru a
doua oarã invitaþia Operei Române Craiova, dupã prezenþa din ope-

Cu studii de muzicologie, teatrologie ºi lingvisticã la Universitatea din Munchen, Peter P.
Pachl a fost invitat sã regizeze lucrãri muzicale ºi dramatice în numeroase teatre din Europa ºi
SUA. Profesorul universitar doctor Peter P. Pachl a început sã predea regie în 1989 la Hanovra, urmând Weimar, Bayreuth, Viena ºi Bochum, precum ºi cursuri de management cultural
în Weimar, Dresda, Hamburg, Haga ºi Berlin. Pe lângã activitatea regizoralã ºi cea universitarã, s-a aflat de-a lungul timpului la conducerea unor prestigioase instituþii germane. Fondator
al Teatrului Pianopianissimo din Munchen în 1980, pe care îl conduce în continuare, este în
prezent director al Berliner Symphoniker.

mai profundã, aceea a promisiunii de a atinge idealul
de fericire. Spre deosebire de Faust de Gounod, care a
redus poemul goethean la o simplã poveste de dragoste, Boito a rãmas mai aproape de sursã, încercând
sã pãstreze dimensiunea filozoficã a personajelor ºi
adaptând întregul traseu iniþiatic al eroului în cãutare
de absolut. Faust trebuie convins, el nu îºi va abandona sufletul diavolului decât în momentul în care va
atinge extazul în faþa „clipei de fericire” ºi îºi va dori
oprirea timpului: „De voi zice clipei îmi eºti dragã, rãmâi, nu zbura!”». (Opera Românã Craiova)

ra „Simon Boccanegra”, de G.
Verdi, iar rolul Margareta îi este
încredinþat sopranei Renata Vari.
Solistã a Operei Naþionale din
Atena, soprana Cellia Costea –
aplaudatã pentru interpretãrile sale
pe unele dintre cele mai importante scene ale lumii, precum Covent
Garden ºi Opera de Stat din Viena
– are, în cele douã reprezentaþii în
premierã, rolul Elena. «Sunteþi norocoºi pentru cã Opera din Craiova aduce în faþa dvs. lucruri foarte
rare, aºa cum a fost ºi „Simon Boccanegra”, în urmã cu trei ani. „Mefistofele” este o operã care foarte
rar s-a cântat în România ºi destul
de rar în întreaga lume. O sã descoperiþi o muzicã excepþionalã ºi o
poveste fascinantã», a declarat, în
cadrul conferinþei de presã de ieri,

Cellia Costea, care va reveni în
toamnã la Craiova ºi pentru rolul
Margareta din „Mefistofele”. Distribuþia spectacolului este completatã de Sanja Radisic (Serbia) –
Martha / Pantalis, Alessandro
D’Acrissa (Italia) – Wagner ºi Petriºor Efrem – Nereus.
***
Biletele pentru cele douã reprezentaþii, din 23 ºi 25 aprilie 2019, la
preþul de 40 lei (20 lei pentru pensionari ºi 10 lei pentru elevi), pot fi
procurate de la Agenþia Operei
Române Craiova, din strada „Mihai Viteazul” nr. 7. Rezervãri: la numãrul de telefon 0351.442.471, la
adresa de e-mail agentiadebilete@operacraiova.ro sau pe pagina
Facebook a instituþiei.
MAGDA BRATU

Absolvent al Academiei de Muzicã, Teatru ºi Arte Plastice din Chiºinãu, specializãrile
Dirijat simfonic ºi Canto academic, Dumitru Cârciumaru a devenit dirijor al Filarmonicii de
Stat „Serghei Lunchevici” în 2010, la doar 24 ani, iar în 2011, dirijor al Teatrului Naþional de
Operã ºi Balet „Maria Bieºu” din Chiºinãu. Amplul sãu repertoriu cuprinde spectacole de
operã ºi balet, programe simfonice ºi vocal-simfonice clasice ºi contemporane. Dirijor al
Operei Române Craiova, Dumitru Cârciumaru a fost aplaudat de melomani pentru conducerea muzicalã a mai multor reprezentaþii, printre care „Unirea cea Mare”, spectacolul-eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri.

S-a stins primul scenograf
al teatrului de pãpuºi craiovean!
EUSTAÞIU GREGORIAN (n. 30 noiembrie 1930 – d. 16 aprilie 2019)

Colegii ºi prietenii de la Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”
Craiova anunþã cu tristeþe despãrþirea de Eustaþiu Gregorian, pictorscenograf al acestei instituþii mai
bine de 30 de ani, personalitate internaþionalã a scenografiei, creator
de stil ºi estetici în teatrul românesc de animaþie, reper de dãruire
profesionalã ºi umanã.
Distins cu numeroase premii ºi
medalii pentru scenografie ºi picturã, membru în juriile unora din

cele mai importante festivaluri internaþionale de teatru pentru copii
ºi tineret, Eustaþiu Gregorian rãmâne artistul unei lumi care inspirã ºi
cultivã sublimul în artã. Numele
sãu se regãseºte pe afiºele a sute
de spectacole din þarã ºi strãinãtate, titluri ale literaturii române ºi
universale, care aduc public numeros în sãlile de teatru.
„Imaginativul” Eustaþiu Gregorian, dupã spusele criticului Valentin Silvestru, a îmbogãþit prin crea-

þia sa universul cultural craiovean,
notorietatea sa fiind voce pentru
Craiova ºi cultura acestui oraº peste tot în lume.
«Cred cã majoritatea pãpuºarilor din þarã sunt de acord cu
mine cã pãpuºile lui Gregorian au
un stil propriu: nu se confundã,
nu pot fi înstrãinate. Tehnicile ºi
intervenþiile lui se lasã (ºi sunt
copiate sau „împrumutate”), stilul lui rãmâne inalienabil, ca o
parafã, ca o iscãliturã chinezeascã ascunsã». (I.D. Sîrbu, „Între
Scylla ºi Carbyda”, 1980)
Mare scenograf român, aºa cum
este amintit în Dicþionarul Teatrului de Animaþie, Pãpuºi ºi Marionete din România (coord. de regizorul Cristian Pepino), Eustaþiu
Gregorian a realizat o sintezã originalã a limbajului plastic modern cu
tradiþia artei populare româneºti ºi

scenografii pline de umor ºi fantezie pentru care a primit numeroase
premii internaþionale.
A realizat scenografia la peste
300 de spectacole, printre care Jucãriile Mihaelei, Cinci sãptãmâni
în balon, Domnul Goe, Pãcalã,
Cartea cu Apolodor, Ivan Turbincã, Prâslea cel Voinic ºi merele
de aur, Fãt Frumos cel urât, Frumoasa ºi Bestia, Dãnilã Prepeleac, Sarea în bucate, Harap Alb.
A semnat scenografiile unor
spectacole în teatre din þarã: Arad,
Botoºani Constanþa, Iaºi, Timiºoara, Alba Iulia, Braºov, Sibiu, Þãndãricã, precum ºi în strãinãtate: Suedia,
Spania, Siria, Iugoslavia, Ungaria.
Scenograful Eustaþiu Gregorian
a fost distins cu Trofeul „Micul
Prinþ” la Festivalul Internaþional de
la Subotica – Serbia, din 2012, pentru contribuþia la dezvoltarea tea-

trului pentru copii în lume, cu Ordinul Meritul Cultural, Ordinul
Pentru Merit în grad de Cavaler, iar
din anul 2004 cu titlul de Cetãþean
de Onoare al Craiovei.
A fost cofondator al Asociaþiei
GAG de promovare a artei teatrului
de animaþie, alãturi de Adriana Teodorescu ºi Augustin Teodorescu,
împreunã înfiinþând Muzeul Teatrului de Pãpuºi de la Craiova, primul
din România, care fost premiat de
UNITER pentru originalitate.
Poveºtile, pastelurile ºi pãpuºile maestrului Eustaþiu Gregorian au
putut fi admirate la Teatrul „Colibri”
Craiova în 2016, în expoziþia deschisã de Ziua Internaþionalã a Marionetiºtilor ºi Pãpuºarilor.
Drum lin, minunatul nostru Gregoriþã!
Teatrul pentru Copii
ºi Tineret „Colibri”

marþi, 16 aprilie 2019
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1.INFORMAÞII generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa de email ale persoanei de contact: Primãria Comunei
Sadova, str.Craiovei, nr. 165, cu sediul în comuna Sadova, judeþul Dolj, cod poºtal: 207505, telefon: 0251.376.622, fax: 0351.418.644, cod fiscal:
4553437, e-mail: primariacomuneisadova@gmail.com, sadova@cjdolj. 2.Informaþii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea
ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie concesionat: terenuri, bunuri publice, identificate pe
raza comunei Sadova, judetul Dolj, dupã cum urmeazã: Nr.crt.; Tarla; Parcela; Suprafaþã (ha);
Categoria: 1.; T 85; P 680; 0,1000; Intravilan. 2.; T
177; P 1124; 0,8200; Extravilan. 3.; T 177; P 1119;
0,8000; Extravilan. 4.; T 177; P 1118; 0,6500; Extravilan. 5.; T 177; P 1117; 2,1000; Extravilan. 6.; T
177; P 1114; 3,8900; Extravilan. 7.; T 177; P 1113;
0,1500; Extravilan. 8.; T 177; P 1110; 1,5000; Extravilan. 9.; T 102; P 760; 0,8000; Extravilan. 10.; T
102; P 759; 0,6500; Extravilan. 11.; T 102; P 758;
0,8000; Extravilan. 12.; T 101; P 752; 1,2800; Extravilan. 13.; T 102; P 761, 761/1; 4,0000; Extravilan. 14.; T 102; P 761/2; 6,12000; Extravilan. 15.; T
74; P 541; 1,5000; Extravilan. 16.; T 73; P 535, 537;
2,5000; Extravilan. 17.; T 50; P 286; 2,0000; Extravilan. 18.; T 19; P 57; 8.5600; Extravilan. 19.; T 82;
P 632; 3,2000; Extravilan. 3.Informaþii privind documentaþia de atribuire: de la sediul Primãriei
Sadova, str.Craiovei, nr. 165, judeþul Dolj. 3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire: Documentaþia de atribuire se poate procura prin cerere de la sediul
Primãriei Sadova, str. Craiovei, nr.165, judeþul
Dolj. 3.2.Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului/administratorului de la care se poate obþine un exemplar
din documentaþia de atribuire: Compartimentul
de Achiziþii al Primãriei Sadova, strada Craiovei,
nr.165, judeþul Dolj. 3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanþei de Urgenþã
a Guvernului nr.54/2006: Preþul caietului de sarcini este de 400Lei. Se achitã la casieria Primãriei
Sadova. 3.4.Data-limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 06.05.2019, ora 16.00. 4.Informaþii privind
ofertele: de la sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj. 4.1.Data-limitã de depunere a ofertelor: 10.05.2019, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj.
4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: într-un exemplar original ºi un
exemplar copie. 5.Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor: 17.05.2019, ora 12.00, la sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau
adresa de e-mail ale instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru
sesizarea instanþei: Secþia de Contencios a Tribunalului Dolj, Craiova, str.Brestei, nr.129, judeþul Dolj, telefon/fax: 0251.410.140, e-mail: registraturaacte.dj@just.ro. 7.Data transmiterii anunþului de negociere directã cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 16.04.2019.

1.INFORMAÞII generale privind concedentul/administratorul /vânzãtorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telefax ºi/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Primãria Comunei Sadova, str.Craiovei,
nr.165, cu e-mail: sadova@cjdolj.ro, telefon:
0251.376.622, fax: 0351.418.644, CUI: 4553437.
2.Informaþii generale privind obiectul concesiunii/vânzãrii /închirierii, în special descrierea ºi
identificarea bunului ce urmeazã sã fie concesionat/închiriat /vândut: Nr.crt.; Tarla; Parcela; Suprafaþa (ha); Categoria; Domeniu public/privat;
Scopul evaluãrii: 1.; T 1; P 3, 4, 5; 0,3285; Intravilan; Privat; Concesionare. 2.; T 112; P 4623;
0,2200; Intravilan; Privat; Concesionare. 3.Informaþii privind documentaþia de atribuire: Documentaþia de atribuire se poate procura de la sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj. 3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atribuire: prin cerere, de la sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei,
nr.165, judeþul Dolj. 3.2.Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului/administratorului/ vânzãtorului de la care se
poate obþine un exemplar din documentaþia de
atribuire: Compartimentul de Achiziþii al Primãriei
Sadova, str.Craiovei, nr.165, jud.Dolj. 3.3.Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar: Preþul caietului de sarcini este de 400RON.
Se achitã la casieria Primãriei Sadova. 3.4.Data-limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 06.05.2019, ora
16.00. 4.Informaþii privind ofertele: la sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj.
4.1.Data-limitã de depunere a ofertelor: 10.05.2019,
ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165,
judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: într-un exemplar original ºi un exemplar copie. 5.Data ºi locul la care se
va desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor: 17.05.2019, ora 10.00, la sediul Primãriei Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea
instanþei: Secþia de Contencios a Tribunalului Dolj,
sediul: Craiova, str.Brestei, nr.129, judeþul Dolj, telefon: 0251.418.612, fax: 0351.430.088, e-mail: trdolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunþului de negociere directã cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 16.04.2019.
Anunþ public.S.C. FERNANDO COLECT
S.R.L. anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “REALIZARE PLATFORMÃ BETONATÃ PENTRU DEPOZI-TARE DEªEURI METALICE”, propusã a fi amplasatã în CALEA SEVERINULUI, NR.239, COMUNA CETATE, SATUL CETATE, JUDEÞUL DOLJ. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj,
Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, ºi la amplasamentul investiþiei Calea Severinului, Nr.239, Comuna Cetate, Satul Cetate, Judeþul Dolj, în zilele
de luni - joi între orele 8 - 16 ºi vineri între orele 8
- 14. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, Craiova, strada Petru Rareº, nr.1,
fax 0251 / 419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

S.C. FRAÞII BACRIZ S.R.L. ºi S.C. FRUCT
PREST S.R.L., titular al proiectului „CONSTRUIRE 3 BLOCURI DE LOCUINÞE COLECTIVE S+P+11
CU PARCARE LA SUBSOL ªI IMPREJMUIRE PARÞIALÃ TEREN”, anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE 3 BLOCURI
DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+11 CU PARCARE
LA SUBSOL ªI IMPREJMUIRE PARTIALÃ TEREN”,
propus a fi amplasat în Mun. Craiova, Str. Sãrarilor, 29A, Jud. Dolj. Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, din Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj,
în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00- 14, 00 precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de
internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.
UAT comuna DANEÞI, cu sediul în COMUNA
DANEÞI, str. Principalã, nr. 160, cod poºtal 207215,
CUI:4553518, tel.0763.655.345, fax: 0251.377.001, email: daneti@cjdolj.ro, organizeazã în data de
15.05.2019, ora 11.00, licitaþie publicã pentru vânzarea unui teren situat în intravilan în suprafaþa de
1.062mp aflat în proprietatea privatã a comunei Daneþi. Informaþii privind obiectul vânzãrii: Obiectul
vânzãrii îl reprezintã un teren situat în intravilanul
comunei Daneþi pe strada Principalã, nr. 212, identificat cu numãr cadastral 32429, 32126, aparþinând
domeniului privat al comunei Daneþi. Documentaþia
de atribuire a fost aprobatã prin Hotãrârea Consiliului local al comunei Daneþi nr.22 din 09.04.2019 ºi
conþine: informaþii generale privind vânzãtorul, denumirea, codul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
tele/fax ºi/sau adresa de-mail a persoanei de contact: Caietul de sarcini: Instrucþiuni privind organizarea ºi desfãºurarea procedurii de vânzare prin
licitaþie publicã; Instrucþiuni privind modul de elaborare ºi prezentare a ofertelor; Informaþii privind
stabilirea ofertei câºtigãtoare; Instrucþiuni privind
modul de utilizare a cãilor de atac; Informaþii referitoare la clauzele contractuale obligatorii; Formulare. Modalitãþile de intrare în posesia documentaþiei
de atribuire: la sediul UAT Daneþi din str.Principalã,
nr.160, de luni pânã vineri între orele 08.00-16.00 sau
de pe siteul UAT Daneþi www.primariadaneti.ro. Preþul documentaþiei de atribuire este de 50Lei pe suport hârtie ºi gratuit în format electronic. Preþul documentaþiei se achitã la Casieria Primariei Daneþi.
Data limitã pânã la care se pot solicita clarificãri este
09.05.2019, ora 16.00. Informaþii privind ofertele: data
limitã pentru depunerea ofertelor este 15.05.2019,
ora 10.00. Ofertele se depun la registratura Primãriei Daneþi din str. Principalã, nr. 160, comuna Daneþi, judeþul Dolj, cod poºtal 207215. Ofertele de depun într-un exemplar. ªedinþa publicã de licitaþie se
va desfaºura la sediul UAT DANEÞI din str. PRINCIPALÃ, nr. 160, în data de 15.05.2019, ora 11.00. Soluþionarea litigiilor apãrute este de competenþa Tribunalului Dolj, cu sediul în Mun.Craiova, str. Brestei,
nr. 12, tel.0251.410.140, email: egistraturaacte.dj@just.ro. Anunþul de licitaþie a fost transmis spre
publicare în data de 16.04.2019.

6 / cuvântul libertãþii

Anunþul tãu!
CONVOCATOR Al Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor Societãþii CLADIREA PROIECT S.A. Cu sediul în Craiova, str. Ghe Chiþu,
nr. 10, jud. Dolj CUI 2291704, înmatriculatã la
ORC Dolj sub nr. J16/130/1991 Administratorul
Unic al societãþii CLÃDIREA PROIECT S.A.,
(“Societatea”), convoacã Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor, la data de 20.05.2019,
ora11.00, la sediul Societãþii din Craiova, str.
Ghe Chiþu, nr. 10, jud. Dolj la care sunt îndreptãþiþi sã participle toþi acþionarii Societãþii înregistraþi în Registrul Acþionarilor al societãþii
CLÃDIREA PROIECT S.A. la sfârºitul zilei de
20.04.2019 (data de referinþã), având urmãtoarea: ORDINE DE ZI 1. Prezentarea raportului
Administratorului Unic cu privire la gestionarea societãþii pe anul 2018. 2. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori pentru exerciþiul
financiar încheiat la 31.12.2018. 3. Aprobarea
situaþiilor financiare aferente exerciþiului financiar 2018 si a modului de repartizare a profitului. 4. Descãrcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exerciþiul financiar 2018. 5.
Aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2019. 6. Diverse. În caz de neîntrunire
a cvorumului la data convocãrii, se reconvoacã Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor
în aceleaºi condiþii cu aceeasi ordine de zi pentru data de 21.05.2019, ora11.00, la sediul Societãþii. Acþionarii pot participa la ºedinþa Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor personal sau prin reprezentanþi, în baza unei procuri speciale, conform dispoziþiilor legale, modelul procurii putând fi disponibil la sediul societãþii mai sus indicat. Un exemplar original al
procurii de reprezentare se depune la sediul
societãþii, cel târziu cu 48 de ore înainte de adunare. Administratorul Unic al Societatea CLÃDIREA PROIECT SA Dujer Ionel Cristian
ADMINISTRATORUL UNIC AL SC SUTRANS SA BAILEªTI CONVOACA ADUNAREA
GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONARILOR IN
DATA DE 20.05.2019, ORA 10 LA SEDIUL SOCIETÃÞII, IN CAZUL NEÎNDEPLINIRII CVORUMULUI
NECESAR, ADUNAREA SE REPROGRAMEAZÃ
IN DATA DE 21.05.2018 IN ACELAªI LOC ªI LA
ACEEAªI ORÃ ªI ARE URMÃTOAREA ORDINE DE
ZI: 1. APROBARE RAPORT ADMINISTRATOR 2.
APROBARE RAPORT CENZORI 3. APROBAREA
BILANÞULUI 4. APROBAREA B.V.C. 5. ALEGERE
ADMINISTRAROR UNIC 6. DIVERSE INFORMAÞII SUPLIMENTARE LA SEDIUL SOCIETÃÞII SAU
TELEFON 0251/ 311.408. ADMINISTRATOR UNIC
EC. ROGOVEANU GEORGE DORIN.

PRESTÃRI SERVICII

SC STYH A&A SRL executã lucrãri de construcþii a
clãdirilor rezidenþiale ºi nerezidenþiale. Oferã toate
mãrcile de beton la preþuri
competitive. Telefon: 0771/
374.288.
REPARÃM TELEVIZOARE - ORICE TIP. Telefon:
0722/809.368.
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VÂNZÃRI
CASE
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI

LOC DE CASÃ, 2600 metri pãtraþi, deschidere la
drum - 34 metri. Telefon:
0722/475.344.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren Craiova. Telefon: 0251/548.870.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400 mp ºi 1500 mp,
toate utilitãþile, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.

AUTO

Vând OPELASTRA G CARAVAN argintiu, motor 1,6
benzinã ºi instalaþie gaz
butelie toroidalã 1800 E.
Telefon: 0786/391.745.
Vând MERCEDES E 270,
diesel din 2004, culoare negru - înmatriculat în România. Telefon: 0786/391.745.

VÂNZÃRI DIVERSE

VÂND PORCI. Telefon:
0787/381.508.
Butoi de Zinc 200 litri, butoi de lemn 140 litri vin,
moarã 220V- 0,8kw, uruitoare motor electric 220V380V-2,2 kw, lãzi stupi, uºã
lemn cu toc – stejar. Telefon: 0720/115.936.
Vând groapã suprapusã
cimitirul Romaneºti. Telefon: 0770/304.207; 0351/
456.907.
Vând familie raþe mute (rãþoi + 2 raþe) pentru prãsilã
ºi ouã incubaþie. Telefon:
0786/391.745.
Vând 4 roþi MERCEDES
cu cauciucuri de iarnã
195/65R15, jante în stea.
Preþ convenabil. Telefon:
0762/183.205.
Vând 1000 chiparoase florifere (tuberoze) cu 10-12
puieþi pe bulb. Telefon:
0786/391.745.
Vând solarii din þeavã fixate pe pivoþi demontabili,
ranforsate cu trei lonjeroane pe coamã. Telefon:
0786/391.745.
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.

RNP Romsilva Bucureºti prin DIRECÞIA SILVICÃ DOLJ, cu
sediul în Municipiul Craiova, str. Iancu Jianu nr. 19, cod poºtal
200142, telefon 0251421363, cod de înregistrare fiscalã 1590120,
organizeazã în data de 09.05.2019, ora 10.00, licitaþie publicã cu
strigare, având ca obiect ”vânzarea de arme utilitare cu þeavã lungã ºi muniþie, cal. 7.62 mm” depozitate la armurier autorizat.
Documentaþia de atribuire (Caietul de sarcini ºi Regulamentul de organizare ºi desfãºurare a licitaþiei publice cu strigare) poate fi preluatã gratuit de la sediul unitãþii din Craiova, str. Iancu Jianu nr. 19, judeþul Dolj, Compartimentul Paza ºi Protecþia Pãdurilor,
începând cu data de 22.04.2019, în intervalul orar 9.00-15:00.
Cuantumul garanþiei de participare la licitaþie este de 10% din
preþul minim de începere a licitaþiei. Garanþia de participare la
licitaþie poate fi achitatã prin virament în contul
RO24RZBR0000060002216605, deschis la Raiffeisen Bank, Agentia Nicolae Titulescu Craiova sau cash la casieria unitãþii.
Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor este 06.05.2019, ora 12:00
Data limitã de depunere a documentelor de calificare (documentele obligatorii necesare participãrii la licitaþie) este 07.05.2019,
ora 16.00.Acestea se depun la Direcþia Silvicã Dolj, judeþul Dolj –
Registraturã.
Preþul minim de începere al licitaþiei este prezentat detaliat în
Caietul de sarcini.
Fiecare participant la licitaþie depune o singurã cerere însoþitã
de documentele necesare ºi obligatorii participãrii la licitaþie,
pentru bunul care face obiectul acesteia.
Licitaþia publicã cu strigare se vadesfãºura la sediul Direcþiei
Silvice Dolj, în data de 09.05.2019, ora 10.00, la parter, în Sala de
Conferinþe.
Instanþa competentã în soluþionarea litigiilor apãrute este Tribunalul Dolj, Secþia Contencios Administrativ, str. Brestei, nr. 12,
judeþul Dolj, telefon 0251/418612.

SOMAÞII

CONDOLEANÞE

CAB. MED.DR. VLADAIA MONICA SRL declarã pierdut ºi nul:
Numãr de ordine pentru DATECS, model DP25BT, seria:
22010936.
FIRMAROMTRANSLATESRL
declarã pierdut ºi nul: Numãr de
ordine pentru DATECS, model
DATECS 50, seria: 13011530.

Cel mai bun prieten al
meu, marele artist EUSTAÞIU GREGORIAN, a plecat
de lângã noi într-o altã
lume, îndurerându-mã
pentru totdeauna. Odihneºte-te în pace, alãturi de
Viorica, dragul meu Gore,
care îmi rãmâi în suflet
pentru tot restul vieþii
mele! Gabriel Bratu

Prietenul EUSTAÞIU
GREGORIAN, cunoscut artist, ne-a pãrãsit
pentru totdeauna.
Rãmâne în amintirea
mea. Dumnezeu sã-l
aibã în pazã! Cornel
Sorescu
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Papurã: „Nu e un moment favorabil,
dar sper sã-mi imprim stilul ofensiv”
Noul antrenor al ªtiinþei are contract pânã în varã
ºi ca obiectiv: participarea în cupele europene
Noul antrenor al Universitãþii Craiova, Cornel Papurã, este
nãscut de ziua clubului din Bãnie, 5 septembrie, iar când
ªtiinþa a împlinit 70 de ani,
„Papi”, un jucãtor emblematic
al ei, a ajuns la borna 45. Papurã are mai multe „mandate”
ca fotbalist al Craiovei, iar în
clubul actual s-a aflat încã de
la renaºtere, din 2013. A fost
omul bun la toate, a activat în
cadrul centrului de copii ºi juniori, apoi a fost secund al lui
Ovidiu Stângã, a antrenat echipa-satelit, apoi a fost director
sportiv, s-a ocupat de scouting
ºi de analizarea ºi propunerea
unor fotbaliºti pentru transferul la echipã. A acceptat sã fie
acum ºi antrenor principal, în
condiþiile în care nu putea fi
adus un antrenor „din afarã”
pentru numai 5 etape, plus
Cupa, iar în club mai erau variantele Nicolae Ungureanu, ori
tehnicieni de la juniori, fiindcã
Sorin Cârþu a spus rãspicat cã
a renunþat la antrenorat. Papurã este conºtient cã face acest
pas într-un moment deloc favorabil. Echipa este în declin ca
rezultate, are moralul la pãmânt, sunt mulþi jucãtori accidentaþi, programul este infernal.
Totodatã, Mangia ºi-a creat o
imagine bunã în rândul suporterilor ºi al media, aºa cã urmaºul sãu va avea de „luptat”
ºi cu acest lucru. Deºi nu s-a
propunþat termenul de „intermediar”, nici de cãtre patron ºi
nici de Sorin Cârþu, Papurã
spune cã are contract numai
pânã în varã. Îºi asumã momentul, ºtie ce presiune este la
Craiova, din partea fanilor ºi a
presei, dar are încredere cã
poate sã-ºi impunã stilul de joc,
unul ofensiv. Mai mult, a licitat, precizând cã pentru Craiova este necesar sã se califice
în cupele europene, dar nu ºi
suficient, scopul pe termen
mediu fiind intrarea în grupele
Europa League. De altfel, Papurã a fost ultimul marcator al
Craiovei în cupele europene, în
2000, pânã când Ivan Martic a
înscris în ultimul minut al partidei de la Leipzig.

„Jucãtorii ºi-au pierdut
încrederea”

La conferinþa de prezentare,
Papurã i-a avut alãturi pe Sorin
Cârþu, cel care l-a promovat ºi
l-a antrenat în mai multe rânduri la Craiova, dar ºi pe cãpitanul Nicuºor Bancu, pe care
„Papi” l-a pregãtit la FC Olt, în
liga secundã. Ce a spus Cornel
Papurã la prezentarea sa: „Din
start am acceptat provocarea de
a fi antrenorul echipei. Nu este

un moment nu foarte plãcut,
dar momentele nu þi le alegi, am
mai trãit o datã acest sentiment,
când eram în liga a doua, dar
ca secund. Este o provocare
pentru mine, vreau sã reuºesc,
sã avem rezultate pozitive. Mie
îmi place jocul ofensiv, pe unde
am activat, în liga a doua sau
la echipa satelit, mi-am propus
un joc aºa. Sper sã reuºesc sã
impun câteva idei din modul
meu de a vedea jocul în acest
scurt timp. Este o onoare pentru mine sã fiu antrenorul Universitãþii Craiova. Mã voi sfãtui ºi cu Sorin Cârþu, bineînâþeles. În principiu, obiectivul
este sã rãmânem pe locul 3, dar
cred cã avem ºanse ºi sã prindem locul 2. Vom vedea pe parcurs. Primul scop e sã câºtig
cu Astra. Vom vedea ce jucãtori avem apþi pentru meci, fiindcã sunt mai multe absenþe.
Sper sã fiu inspirat ºi jucãtorii
sã mã ajute sã câºtigãm meciul
cu Astra. Sunt de ºase ani în
club ºi cunosc destul de bine
echipa, îi cunosc pe jucãtori.
Abia am vãzut bãieþii, nu este
greu de anticipat ce atmosferã
este în lotul unei echipe care
pierde. Este neîncredere în
sine, dar ei îºi dau seama cã pot
face mult mai multe. Echipa are
un lot care poate sã fie mai sus
de locul doi. Am un contract
pânã la sfârºitul sezonului ºi
sper sã fie cinci meciuri în
campionat ºi douã în Cupã.
Depinde ºi cum începem. Cu
Mangia am avut o relaþie normalã. Nu prea ai tangenþe cu
prima echipã când lucrezi la juniori. Nu ne-am consultat direct. Eu fãceam un profil pentru jucãtori, iar cei care decideau erau mai sus. Eu fac ceea
ce trebuie pentru un profil al
jucãtorului, iar dacã este compatibil cu viziunea antrenorului,
probabil este transferat”.

Cârþu: „Evalurea lui Cornel
este continuã”

La prezentarea lui Cornel Papurã, Sorin Cârþu a declarat:
„Cornel vine într-un moment dificil, dar toþi cei care suntem în club avem încredere cã
el ºi echipa vor trece peste
aceste momente într-un mod
favorabil pentru noi. Sunt niºte jocuri delicate, dar toþi aºteptãm sã jucãm în cupele europene. Cornel este un antrenor
tânãr, un copil al Craiovei, îl
cunosc foarte bine. Am contribuit la ascensiunea lui ca fotbalist, l-am adus în lotul echipei mari. L-am avut în mai multe mandate jucãtor. Îi doresc sã
aibã viaþã cât mai lungã la acest
club, sã realizeze performanþe,

pentru cã asta este menirea antrenorului la Universitatea Craiova, un club care mereu a avut
pretenþii, aºteptãri mari. Obiectivul este cupele europene, evaluarea lui Cornel este continuã,
imaginea lui este imaginea rezultatelor pe care le are, este o
regulã. Nu ne-am gândit nicio
secundã cã pleacã Mangia, a
fost o surprizã pentru toþi”.

Bancu: „Atmosfera nu este
OK la echipã”

Nicuºor Bancu a adãugat: „Îi
urez bun venit lui mister Papurã la echipã, am mai lucrat cu
dânsul la Slatina ºi este un antrenor bun. Sper sã ne ajute sã
ieºim din pasa aceasta proastã.
Suntem supãraþi de ceea ce s-a
întâmplat în ultima perioadã.
Atmosfera nu este OK, suntem
dezamãgiþi, fiindcã puteam face
mai mult, sã nu fim aici, dar
viaþa nu este uºoarã, se mai întâmplã ºi astfel de lucruri. Am
fãcut o muncã de aproape doi
ani cu Devis Mangia, am avut
rezultate bune. Nu am mai vorbit cu el, am aflat de la domnul
Rotaru cã a plecat. Pentru
mine, Mangia a fost un antrenor foarte bun, am ajuns la
echipa naþionalã cu el ºi îi urez
baftã acolo unde va ajunge”.

Koljic lipseºte
pânã în toamnã

Golgheterul Universitãþii Craiova, Elvir Koljic, are probleme mai mari decât se anunþase
iniþial ºi va lipsi pânã în toamnã. Bosniacul a plecat la Barcelona pentru o intervenþie la
tendonul femural. „Pe Koljic nu
ne mai bazãm pentru o perioadã lungã. A plecat de ieri la Barcelona sã se opereze la tendonul femural ºi abia undeva octombrie ar putea reveni” a pre-

cizat Sorin Cârþu. Atacantul
bosniac a fost adus în Bãnie
dupã începerea sezonului actual
ºi a reuºit sã marcheze 13 goluri, tot atâtea câte a înscris ºi
Alex Mitriþã, un alt jucãtor pe
care nu se mai bazeazã Craiova, fiind transferat în SUA.

Mangia a venit cu propunerea
de a pleca

Într-o intervenþie la postul tv
digisport, acþionarul principal
al Universitãþii Craiova, Mihai
Rotaru, a lãmurit problema
despãrþirii de Devis Mangia:
„Pur ºi simplu a fost discuþie,
iar concluzia a fost cã cel mai
bine ar fi sã ne despãrþim. Am
þinut foarte mult la Devis. Nam luat în calcul o despãrþire,
dar s-a ajuns în aceastã situaþie. Este o chestiune care þine
de bucãtãria noastrã internã.
Noi, când ne-am aºezat la
masã, n-am luat în calcul cã
se va ajunge la aceastã discuþie. La noi, antrenorul este
ºeful în vestiar. Ne dorim mereu sã fim echipa cu cei mai
longevivi antrenori pe bancã,
dar uneori intervin rupturile.
Dintr-un motiv sau altul. Nu a
existat scandal, nu au fost probleme în vestiar. Nu avem ce
sã-i reproºãm lui Mangia din
punct de vedere al profesionalismului. Preferãm sã ratãm un
obiectiv, decât sã schimbãm
antrenorul în timpul campionatului. Toate lucrurile au mers
foarte bine, nu avem ce sã-i
reproºãm. Nu s-a rupt contractul. Noi am reziliat de comun acord cu Devis Mangia.
El nu ºi-a dat demisia! Pur ºi
simplu s-a ajuns la concluzia
asta, dupã discuþia purtatã ieri.
El a venit cu propunerea. A
fost vreun jucãtor vândut fãrã
ca antrenorul sã-ºi dea acor-

dul? Rãspunsul este nu! Niciun jucãtor n-a plecat, fãrã
acordul antrenorului principal.
Devis nu s-a plâns niciodatã!
A spus doar cã trebuie sã ne
completãm poziþiile. Niciun
jucãtor nu a plecat de la Craiova, fãrã girul lui Devis Mangia” a declarat Rotaru.

Rotaru: „Papurã ºtie echipa
foarte bine”

Despre instalarea lui Cornel
Papurã, Mihai Rotaru a declarat: „Cornel Papurã lucreazã de
ºase ani în cadrul clubului. A
contribuit la 70% dintre jucãtorii aduºi pânã acum la club.
Nu avem de gând sã discutãm
cu niciunul dintre antrenorii
propuºi de presã. Avem antrenor principal, toatã lumea trebuie sã înþeleagã acest lucru.
Noi credem în Cornel Papurã.
Vom trage o concluzie dupã,
sperãm noi, finala Cupei României. Avem încredere cã putem întoarce rezultatul la Ovidiu. Avem antrenor principal,
punct! Nu avem altã variantã.
Corneliu Papurã are investitã
toatã autoritatea din cadrul clubului. Nu avem de gând sã
contactãm alt antrenor în urmãtoarea perioadã. El a fost
director sportiv la echipã. El
i-a adus pe Mitriþã, pe Donkor... Contractul lui e valabil
pânã în varã. Obiectivul este
minim locul 3 în campionat ºi
câºtigarea Cupei României.
Papurã ºtie echipa foarte bine.
Îl consider unul dintre cei mai
bine pregãtiþi antrenori din Liga
1. Pregãtirea fizicã nu e treaba mea. Eu pun antrenorul ºi
dupã am terminat. Dacã nu intrãm în preliminariile cupelor
europene, sezonul este un eºec
pentru noi. Tot stafful de pânã
acum va rãmâne cu Papurã”.
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