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populare din fiecare þarã în parte. Gaz-
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Tradiþiile româneºti, promovate la Liceul
Tehnologic „Ionete Aurelian” din Malu Mare

lor ºi un adevãrat festin culinar, la care
degustãtorii au fost invitaþi sã ofere note
bucãtarilor. La final, marele câºtigãtor a
fost declarat folclorul românesc.

2 / cuvântul libertãþii

vineri, 25 octombrie 2019

actualitate

Un test de minimã moralitate politicã pentru PSD
Social-democraþii au fost scoºi de la guvernare, în circumstanþele cunoscute:
printr-o moþiune de cenzurã a opoziþiei –
cãreia i s-a alãturat ALDE, fost partener de
guvernare pânã de datã recentã- votatã implicit de câþiva frondiºti, care au votat ostentativ, la vedere, contra partidului pe ale
cãrui liste intraserã în Parlament. Niºte oameni de facturã îndoielnicã, ºi printre ei unul
din pãrþile locului, deputatul Florinel Stancu, trecut în varã la Pro România, care navea ce cãuta în PSD Dolj, nu pe lista de
parlamentari. Dar asta e o altã discuþie. Cum
în sondajele de opinie, de datã recentã, PSD
a mai sãltat câteva procente ºi inclusiv candidata partidului, Viorica Dãncilã, la alegerile prezidenþiale, pare sã-ºi consolodeze ºansele de accedere în turul doi, testul de seriozitate, pe care trebuie sã-l treacã acum
social-democraþii, în plinã campanie electoralã, þine de comportarea lor la votul de
investiturã al guvernului Ludovic Orban.
Preºedintele Klaus Iohannis, în platforma
sa electoralã „Împreunã pentru o Românie
normalã” menþioneazã drept principala sa

MIRCEA CANÞÃR
mente „întinde mâna” la votul de investiturealizare, cardinalã chiar, în cei cinci ani de
rã, cum au fãcut-o în 2015 la instalarea
mandat, lupta împotriva PSD. Trecerea moguvernului Cioloº. Admitem cã viaþa politiþiunii de cenzurã apare astfel ca o mãreaþã
cã are alte criterii ºi altã logicã decât viaþa
împlinire pe durata mandatului. Sunã stracomunitarã obiºnuitã. Cu toate acestea e
niu, dar asta e realitatea. Klaus Iohannis va
preferabil ca anumite raporturi, cum ar fi
fi adversarul Vioricãi Dãncilã în turul doi al
cel dintre pragmatism ºi onorabilitate, sã se
alegerilor prezidenþiale, dupã toate estimãripãstreze între hotare convenabile, încât imale, campania electoralã dovedindu-se extrem
ginea proprie sã nu fie afectatã ireversibil.
de fadã, pânã în prezent, ºi rãmâne de vãO limitã existã în toate. Fiindcã mai devrezut dacã va accepta o confruntare directã.
me sau mai târziu electoratul sancþioneazã
Dacã guvernul Viorica Dãncilã a fost dãrºi cinismul, ºi lipsa de scrupule ºi prostia.
mat ºi cu acordul unor cozi de topor din
La noi rigorile de orice naturã lipsesc. MoPSD, instalarea lui Ludovic Orban în parlaralitatea aproximativã, înregimentãrile arment –irealizabilã fãrã Pro România ºi PSDbitrare sau interesate îngãduie gesticulaþii
nu poate fi fãcutã tot cu sprijinul unor patipolitice în care totul este permis. Domnul
natori politici social-democraþi. Fiindcã în
Ludovic Orban, liderul PNL, desemnat a
asemenea circumstanþe, partidul însuºi nuforma viitorul guvern, nu are atâta respect
ºi mai are rostul pe scena politicã a þãrii,
de sine încât sã se simtã stânjenit de o alianîntrucât compromisul ar friza ridicolul, neþã politicã bizarã cu Cãlin Popescu Tãriruºinarea în moravuri, în modul de a gândi,
ceanu, dupã cele petrecute la penultima
atingându-se ºi iritante dimensiuni obscemoþiune de cenzurã din luna iunia a.c.,
ne. Parlamentarii care în campania electocând acesta din urmã a proferat irespiraralã au avut ca principal adversar politic libile etichetãri. Nu refuzã nici supa reînberalii, aceºtia fãcând ulterior alãturi de USR
cãlzitã cu Traian Bãsescu, arãtându-se
ºi PMP o opoziþie îndârjitã, nu pot moral-

deschis la un front comun, savurându-ºi
reciproc acelaºi limbaj, aceiaºi stilisticã, ºi
aceiaºi adversitate faþã de social-democraþi. Spectacolul acestor triste concesii
ar stârni aproape compasiune, dacã n-ar fi
simptomul unor afinitãþi de adâncime, mai
tari decât orice calcul. Fireºte, noul guvern trebuie sã se instaleze, prin aportul
conjugat al celor care l-au dat jos pe precedentul. Social-democraþii daþi la o parte
de la guvernare, dupã ce au fãcut destule
lucruri bune, asumându-ºi ºi greºelile, cunosc repertoriul lui Klaus Iohannis: guvernarea PSD a fost dezastroasã, coruptã,
toxicã pentru þarã. Or, a sprijini acum investirea guvernului „pe care ºi l-a dorit”,
monocolor, în desconsiderarea totalã a votului popular de la alegerile din 2016, ar fi
ceva menit sã alimenteze greaþa de vot, ºi
nu altceva. Electoratul PSD îi este ostil lui
Klaus Iohannis. A sãvârºi, aºadar, în numele unor principii de carton, gesturi împotriva propriului electorat, aºa ceva nu s-a mai
vãzut. Testul pe care îl are de trecut PSD
este unul de minimã moralitate politicã.

ªcoala Gimnazialã „Sf. Dumitru”, la ceas aniversar
Ieri, ªcoala Gimnazialã „Sf. Dumitru”
tribuit la consolidarea parteneriatului
din Craiova, fosta ªcoalã Generalã nr.18,
ºcoalã – familie – comunitate, toate amina fost la ceas aniversar, cu un an înainte
tind de ziua în care, în septembrie 1960,
de celebrarea semicentenarului. Au fost
a fost înfiinþatã unitatea de învãþãmânt
acþiuni educative diverse, care au conpreuniversitar .
Nature”, a avut trei cadre didacAcþiunile au debutat la ora
fiind susþinute financiar de Asotice participante, iar cea de-a
08:00, pentru cei din ciclul priciaþia „18 Orizonturi” – ªcoala
doua, desfãºuratã în Portugalia,
mar, urmând elevii de la „gim„Sf. Dumitru”, a pãrinþilor ºi a
în intervalul 14 – 18 octombrie,
nazial”, care au participat la dicderelor didactice din unitatea de
a avut cinci profesori ºi ºapte
verse competiþii sportive ºi la
învãþãmânt. Elevii cu performanelevi, totul fãcând parte din proateliere pe discipline de studiu.
þe deosebite la concursurile ºi
iectul „Les Explorateurs”, un real
Au fost expoziþii „vesele”, acescompetiþiile cultural – artistice ºi
prilej al scimbului de bune practa fiind ºi conceptul, de fructe ºi
sportive din anul ºcolar anterior
tici între instituþiile partenere.
legume, s-au postat afiºe, cu
au primit diplome ºi medalii. Nu
„ªcoala Gimnazialã „Sf. Dumiaceeaºi tematicã, au fost parade
în ultimul rând, a avut loc ºi o
tru” îºi asumã misiunea de a cultiale costumelor ºi multe, multe
diseminare a mobilitãþilor interva copiilor entuziasmul de a înaltele. A avut loc ºi Simpozionul
naþionale desfãºurate de cãtre
vãþa, libertatea de exprimare ºi
Interjudeþean „ªcoala modernã
profesorii ºi elevii ºcolii, în camiºcare, spiritul de iniþiativã ºi
pe înþelesul tuturor”, ajuns la cea
drul derulãrii proiectelor Ersacompetiþie, dorinþa de afirmade-a VI-a ediþie, la care s-au adãmus+. Prima acþiune, care s-a
re, curiozitatea academicã ºi
ugat Gala „Micul cititor” ºi Gala
desfãºurat la Ankara, între 7 –
principialitatea. Prin activitatea
„Elevilor talentaþi”, festivitãþile
11 octombrie, în cadrul „Gifts of

pe care o desfãºurãm, îmbrãþiºãm diversitatea ºi multicurturalitatea, servind ºi promovând
comunitatea localã, prin respectarea partenerilor sociali ,
iar, prin educaþie se perpetuea-

zã valori ca toleranþa, respectul ºi aplecarea spre nevoile semenilor”, a precizat prof. Alina Mihaela Ciucã, director al
ªcolii „Sf. Dumitru”.
CRISTI PÃTRU

Tinerii voluntari craioveni, participanti la Summitul tinerilor din Iasi

In acest weekend va avea loc la Iasi
Summitul tinerilor, in cadrul caruia vor
participa sute de tineri craioveni. Acolo,
tinerii, dar si organizatiile care ii reprezinta, vor afla daca orasul nostru a fost selectat pentru a fi Capitala Tineretului pentru anul 2021.
Procesul de candidatura a fost unul intens, in care peste 40 de organizatii din
sectorul non guvernamental s-au strans si
au scris impreuna cum vor sa arate un an
in care tinerii sunt pe primul loc in orasul

nostru. Cu sprijinul Primariei
Craiova, dar si sponsorizari diverse, s-au implementat multe proiecte sustinand candidatura orasului nostru la titlul de
capitala.
Alina Iordache, de la Asociatia Edu2 Grow, ne-a declarat: noi am sustinut procesul
de promovare online si implicarea tinerillor impreuna cu
Asociatia Dominou. Ei au avut
un proiect frumos, de activare a tinerilor in calitate de cetateni, sustinand toleranta, interculturalitatea si incluziunea, finantat de programul
Europe for citizens, la care ne-am alaturat
si noi, cu voluntari locali. A fost un proiect
in spiritul pe care dorim sa il promovam in
Craiova, acela de implicare si actiune a tinerilor, ca voluntari pentru comunitatea lor.
Patru Silvia, managerul proiectului “Citizen time: act, play, involve”, de la Asociatia Dominou, ne-a impartasit mai multe:
“Implicarea noastra in acest proiect nea inspirat sa colaboram si pentru proiectul

cu capitala tineretului.
Proiectul nostru, “Citizen time: act,
play, involve!” a vizat implicarea cetãþenilor printr-un mecanism de joc în construirea de naraþiuni pozitive despre imigranþi, stimularea dialogului intercultural,
implicarea cetãþenilor ºi dezbaterilor la nivelul UE. “Citizen time” ne-a aratat, prin
rezultatele sale, cum sa combatem comportamentele radicalizate, xenofobia, discriminarea ºi discursul de urã legat de imigranþi, si a promovat voluntariatul ca mod de asumare
al cetãþeniei UE.
Am avut tineri foarte implicati in proiectul Citizentime, care au luat interviuri tinerilor de alte nationalitati din
orasul nostru, au aflat alte
perspective despre cum e sa
traiesti aici daca nu te-ai nascut craiovean. Acesti tineri,
de etnie romana si roma, au
avut oportunitatea sa vada ca
prin implicarea lor lucrurile se
pot schimba in bine, putem

convietui unii alaturi de altii si lucra spre
binele comunitatii. Activarea lor ca voluntari s-a potrivit bine conceptului #uptoyouth, care este conceptul Craiova Capitala
Tineretului“
“Speram cu totii intr-un succes samabata, la summit. Daca nu, o vom lua de la
capat pentru la anul”, ne-a declarat Georgiana Lontos, membru in noul Consiliu
Consultativ al Tineretului pe langa Primaria Craiova.
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Proiectul Clariant din Podari
a ajuns la o etapã importantã
Proiectul realizat de compania
Clariant în Podari este cea mai mare
investiþie în derulare din regiunea
Craiovei. Peste 800 de noi locuri de

Clariant, companie inovatoare
axatã pe produse chimice de specialitate,a început construcþia fabricii de bioetanol celulozic– cea
mai mare investiþie în derulare din
regiunea Craiovei. Dupã finalizarea lucrãrilor, aceasta va fi cea dea patra fabricã de bioetanol, derivatã din portofoliul tehnologic al
companiei bazat pe tehnologia sunliquid, dupã cele din Germania,
Polonia ºi Slovacia. Fabrica Clariant din Podariva avea o capacitate
de producþie de aproximativ
50.000 de tone de etanol celulozic
pe an. Proiectul va presupune o
investiþie de peste 100 de milioane
de Euro, ºi va primi o finanþare de
40 de milioane de Euro din partea
Uniunii Europene.

Constructorul este
o companie româneascã

Noua fabricã va fi construitã
pe un teren cu o suprafaþã de
98.000 de metri pãtraþi ºi va respecta cele mai înalte standarde, o
atenþie semnificativã fiind acordatã confortului ºi stilului de viaþã al comunitãþii locale.Constructorul este o companie româneascã, iar lucrãrile vor fi realizate cu
ajutorul unei echipe formate din
800 de muncitori. “Odatã cu în-

muncã vor fi create în faza de construcþie. ei fabrici de bioetanol celulozic folosesc tehnologia Clariant,
sunliquid, în Europa

ceperea construcþiei, proiectul
Clariant din Podari a ajuns la o
etapã importantã. În paralel cu
activitatea de pe ºantier, ne ocupãm de pregãtirea producþiei, inclusiv de semnarea acordurilor cu
fermierii ºi de colectarea paielor.
Suntem mândri cã putem construi
o fabricã de etanol celulozic la
cele mai înalte standarde, care va
avea un impact pozitiv semnificativ asupra comunitãþii locale,
contribuind la dezvoltarea regiunii, atât din punct de vedere economic, cât ºi social, fiind în acelaºi timp extrem de sigurã pentru
sãnãtatea populaþiei ºi pentru mediu. Recunoaºterea performanþei
tehnologiei noastre ºi a angajamentului faþã de siguranþã este reprezentatã de finanþarea europeanã pe care am primit-o”, a declarat Dragoº Gavriluþã, Director de
proiect sunliquid® România.

pentru producerea bioetanolului,
ºi nu recoltele propriu-zise, aºa
cum se întâmplã în procesele tradiþionale de fermentare.Mai mult,
tehnologia sunliquid a fost validatã prin teste ºi studii de cercetare încã din anul 2006 ºi a fost
premiatã de Uniunea Europeanã
ca fiind un proiect inovator. Paiele vor fi furnizate de cãtre fermierii din regiunea Olteniei, în
baza unor acorduri încheiate pe
termen lung. Utilizarea combustibilului avansat produs de Clariant va avea un impact pozitiv asupra schimbãrilor climatice, prin
reducerea semnificativã a emisiei
de gaze cu efect de serãgenerate
de traficul rutier al vehiculelor care
utilizeazã doar combustibili fosili.Acest lucru va permite României sã atingã obiectivele stabilite
de Strategia naþionalã privind
schimbãrile climatice ºi sã îndeplineascã cerinþele europene pentru pachetul Energie – Schimbãri
Climatice.

Fabricat din reziduuri agricole

Etanolul celulozic este un biocombustibil avansat, sustena-

bil, neutru din punct de vedere
al emisiilor de carbon. Este fabricat din reziduuri agricole precum paie de grâu ºi reziduuri
vegetale de porumb, furnizate
de cãtre fermieri. Paiele sunt
transformate în zaharuri celulozice. Acest proces este urmat
de fermentaþie, pentru a produce etanol celulozic. Deoarece
sunt utilizate reziduurile de
plante, etanolul celulozic permite extinderea producþiei curente de biocarburanþi la noi
materii prime, îmbunãtãþind în
acelaºi timp atât eficienþa, cât
ºi sustenabilitatea biocarburan-

þilor. Zaharurile celulozice au,
de asemenea, potenþialul de a
fi utilizate ca bazã pentru producþia ulterioarã de substanþe
chimice biologice. Tehnologia
sunliquid presupune un proces complet, integrat, construit pe o tehnologie consacratã. Caracteristicile inovatoare ale tehnologiei, cum ar
fi pretratarea fãrã substanþe
chimice, producþia integratã
de enzime specifice pentru
materiile prime ºi fermentarea
simultanã a zaharurilor C5 ºi C6
asigurã eficienþa din punct de
vedere al costurilor.

În prezent sunt 11 angajaþi...

Biroul Clariant din Podari are
acum 11 angajaþi, iar procesul de
recrutare va continua în perioada
urmãtoare, pe mãsurã ce proiectul avanseazã. Inovaþia pe care o
aduce tehnologia sunliquid este
aceea cã foloseºte, în mod ecologic, paiele drept materie primã

Comandat de Partidul National Liberal, executat de SC ED PRESS COM SRL,
tiraj 1000 buc., cod mandatar 31190005
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Tradiþiile româneºti, promovate la Liceul
Tehnologic „Ionete Aurelian” din Malu Mare
Elevi din Turcia, Polonia ºi Lituania, alãturi de colegii lor din România, descoperã împreunã frumuseþea tradiþiilor populare din
fiecare þarã în parte. Gazda proiectului educaþional Erasmus + este,
în aceste zile, Liceul Tehnologic

„Ionete Aurelian” din Malu Mare,
profesorii ºi elevii de aici pregãtindu-le invitaþilor ºi un adevãrat festin culinar, la care degustãtorii au
fost invitaþi sã ofere ºi note bucãtarilor. La final, marele câºtigãtor a
fost declarat folclorul românesc.
mia româneascã. Oaspeþii din
Turcia, de pildã, au fost încântaþi sã descopere sarmalele româneºti, care se aseamãnã cu o
specialitate culinarã din þara lor.
Pe gustul lor au fost ºi „micii”,
a cãror pronunþie ºi-au însuºito la fel de bine. Invitaþii din Polonia ºi Lituania au cãzut de
acord cã plãcintele cu brânzã
sunt, de departe, cel mai bun
desert românesc pe care l-au
mâncat vreodatã.

În vizitã la atelierul de olãrit
de la Horezu

18 elevi din Turcia, Polonia
ºi Lituania, alãturi de profesorii
lor, sunt oaspeþii Liceului Tehnologic „Ionete Aurelian” din
Malu Mare. Timp de aproape o
sãptãmânã, copiii au vizitat
ºcoala ºi au cunoscut alþi colegi
de vârsta lor, care învaþã la Malu
Mare, iar cu ajutorul profesorilor, au descoperit împreunã tradiþiile ºi obiceiurile româneºti.
Ieri, se aflau deja de trei zile la
Malu Mare, iar încântarea era
mare. În holul cel mare al ºcolii, era aranjatã o adevãratã expoziþie de mâncãruri. Expuse pe
ºtergare populare, în vase de lut
ºi coºuri de nuiele, se gãseau tot
felul de bunãtãþi: sãrmãluþe cu
mãmãliguþã, saramurã de pui ºi
pâine coptã în casã, fasole cu
cârnaþi, zacuscã de casã, salatã
de vinete, murãturi asortate, tot
felul de plãcinte umplute cu
mere, brânzã ºi dovleac. Nu lipseau nici platourile cu fripturi,

dar nici reþetele mai sofisticate,
ca pui în pâine ºi musacaua de
varzã. Prazul ºi zaibãrul era ºi
ele la locul lor.

Plãcintele cu brânzã,
declarate cel mai bun desert
românesc

Fiecare masã era numerotatã
ºi îºi aºtepta degustãtorii. Înarmaþi cu furculiþe, profesorii din
þãrile invitate treceau, pe rând,
ºi degustau din platouri, apoi puneau o notã pe buletinul de vot
pe care îl primiserã de la organizatori. Departajarea bunãtãþilor a fost greu de realizat, dupã
cum au recunoscut ºi aceºtia.
Aproape tot ce se gãsea pe
mese, bunãtãþi pregãtite de pãrinþii elevilor ºi de cadrele didactice ale ºcolii, erau deosebit de
gustoase. La final, juraþii au decis cã trebuie felicitaþi toþi bucãtarii ºi sãrbãtoritã gastrono-

Dar festinul culinar pregãtit
de ºcolari nu a fost singura
oportunitate de a cunoaºte folclorul românesc. Oaspeþii liceului au fost invitaþi, marþi, ºi la
Casa Bãniei din Craiova, acolo
unde au putut admira piese valoroase din portul popular oltenesc, multe obiecte de uz gospodãresc. Catedrala Metropolitanã „Sfântul Dumitru” care se
aflã în apropiere a fost, de asemenea, vizitatã. A doua zi, miercuri, delegaþia de elevi ºi profesori din Turcia, Lituania ºi Polonia a mers într-o excursie de
documentare la târgul de olãrit
de la Horezu. Li s-a pãrut cea
mai interesantã experienþã.
„Târgul de ceramicã de la Horezu a fost cea mai plãcutã experienþã. Copiii au vãzut cum
meºterii populari modeleazã lutul ºi au fost extrem de încântaþi de priceperea lor. S-au întors de acolo ºi cu mici suveniruri”, a mãrturisit Ana Cizmaru,

directorul liceului din Malu
Mare, gazda proiectului educaþional de la Malu Mare.

Oaspeþi din trei þãri: Turcia,
Polonia ºi Lituania

Toate aceste manifestãri fac
parte dintr-un proiec Erasmus +,
„Lets explore our roots to shape our common future”, care
este implementat, timp de doi
ani, de patru ºcoli-partenere din
Turcia, Polonia, Lituania ºi România. Întâlnirea din România a
fost a treia din proiect, primele
douã fiind gãzduite în Turcia ºi
Lituania. „Proiectul care ca temã
înþelegerea tradiþiilor ºi culturilor
din þãrile participante. Toate acþiunile sunt legate de cultura ºi
civilizaþia acestor patru popoare.
Am fost bucuroºi sã avem oaspeþi aºa de deschiºi ºi interesaþi
de specificul popular românesc,
pe care ne-am strãduit sã-l facem cunoscut”, a precizat prof.
Ana Cizmaru, directorul liceului.
Din fiecare þarã a participat câte
un grup de ºase elevi, care au
fost însoþiþi de câte doi profesori.
În total, au fost 18 elevi care au
locuit, în aceste zile, la familiile
altor elevi ºi profesori din Malu
Mare. În tot acest timp, elevii au
vizitat ºcoala, dar ºi comuna.

Patru proiecte Erasmus +,
derulate la Malu Mare
Proiectul educaþional a fost,
din acest motiv, ºi o ocazie ca
oaspeþii strãini sã descopere familia tradiþionalã româneascã.
Polonezii au remarcat, de exemplu, cã pãrinþii români sunt mai
grijulii cu copii lor. Oaspeþii turci
au fost impresionaþi de deschiderea cu care au fost primiþi în
familiile de la Malu Mare, iar invitaþii din Lituania au subliniat ºi
ei ospitalitatea de care au dat
dovadã gazdele lor. Urmãtoarea
etapã a proiectului Erasmus + va
fi gãzduitã în Turcia. Acolo vor
merge, pe acelaºi principiu, ºase
elevi de la liceul din Malu Mare.
Organizatorii au precizat cã participanþii vor fi selectaþi dupã
aceleaºi criterii ale celor douã
ediþii anterioare, în funcþie de
cunoºtinþele acumulate la limba
englezã, dar ºi de dorinþa de a
face parte din acest proiect.
Liceul Tehnologic „Ionete
Aurelian” din Malu Mare a implementat, în total, patru proiecte Erasmus +, dintre care
douã se aflã în desfãºurare, cel
pentru promovarea tradiþiilor
populare ºi altul pentru dezvoltarea turismului.
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“Am fost fãcut sã rezist. Sã nu se clinteascã nimic din mine”

153 DE SECUNDE - Manifestul
milenialilor ajunge la Craiova
“153 de secunde” – teatru contemporan ce documenteazã momentul Colectiv –, prezentat în turneu
naþional în parteneriat cu teatre, festivaluri ºi organizaþii umanitare din þarã, va fi jucat, pe 5 noiembrie, de
la ora 18.00, în cadrul programului 11plus1 Independent / Contemporan, gãzduit de Teatrul Naþional
“Marin Sorescu” din Craiova. Proiectul este cofinanþat de Administraþa Fondului Cultural Naþonal (AFCN)
ºi ARCUB ºi co-produs alãturi de CNDB.
Spectacolul “153 de secunde”, în regia Ioanei Pãun, este
o radiografie a incendiului de
la clubul Colectiv, bazatã pe
mãrturii ale supravieþuitorilor,
ºi, totodatã, o radiografie macro, ce relevã diagnostice sociale actuale. 153 de secunde
porneºte de la povestea uneia
dintre surpavieþuitoarele tragediei, Tedy Ursuleanu, pentru a
se transforma într-un eseu vizual despre o generaþie aflatã
în blocaj.
Poem vizual construit cu rigoare matematicã, „153 de secunde” documenteazã tragedia
de la Colectiv. Ridicã întrebãri,
în cãutarea unui fir cãlãuzitor
prin labirintul generat de nenumãrate alte puncte de crizã din
istoria recentã. Pune în discuþie, dintr-o perspectivã subiectivã, implicaþiile politice, morale
ºi afective ale incendiului din
clubul Colectiv, un moment
ajuns în profunzimea texturii
sociale, care a mobilizat un proces complex de reflecþie asupra unei generaþii aflate în blocaj. Scenariul, semnat de scriitoarea Svetlana Cârstean, puncteazã o poveste recompusã din
zeci de mãrturii ale supravieþuitorilor. Cu aproape 20 de tineri
actori pe scenã, spectacolul reconstruieºte, fãrã urmã de violenþã graficã, energia unei mulþimi aflate într-un moment critic. Traseul acestui grup este
este definit de stãri divergente:
exaltarea, entuziasmul, amorþeala, paralizia, furia. Containerul care a blocat ieºirea de la
Colectiv are o voce proprie,
interpretatã de actorul Bogdan
Dumitrache, ºi construieºte
contextul mental care dominã
realitatea tinerilor din România.
Aflat la cel de-al treilea sezon, programul 11plus1 independent / contemporan a debutat în stagiunea 2017-2018 ºi
s-a bucurat de succes în rândul spectatorilor craioveni. Ediþia curentã conþine o selecþie a
celor mai bune 12 spectacole
de teatru independent ºi dans
contemporan din þarã ºi aduce
pe scena Naþionalului craiovean
artiºti, regizori, coregrafi, dansatori, performeri din zona independentã, într-o selecþie neconvenþionalã ºi diversã. Spec-

tacolul 153 de secunde, care va
fi prezentat în premierã la Craiova, în cadrul acestui program,
vorbeºte despre ce înseamnã sã
supravieþuieºti unei traume, ce
înseamnã vindecarea, ce înseamnã sã redevii întreg. Vorbeºte despre condiþionãrile cu
care am crescut. ªi despre cum
scãpãm de ele. Împreunã.
“Cele 153 de secunde reprezintã, de fapt, explozia unui
timp îndelungat, a unui timp distorsionat, manipulat, deformat
în plan istoric. Spectacolul regizat de Ioana Pãun se impune
ca un act artistic de care contextul nostru cultural are o nevoie vitalã, pentru cã face apel
la tot ce reprezintã setul nostru
de valori prin care acþionãm ca

fiinþe sociale ºi pentru cã radiografiazã cu minuþiozitate cauzele care configureazã mecanismul memoriei colective.
Copiii tranziþiei au 30 de ani, e
timpul lor, dar nu ºtiu cum sã
imagineze schimbarea”. (Revista Cultura)
“Informaþia din documentare devine cânt, imagine sau
chiar poezie. Ioana Pãun realizeazã un spectacol cu o esteticã nuanþatã, pentru cã numai
astfel gradul de emoþie pe care
îl suscitã spectacolul devine
suportabil. Regizoarea Ioana
Pãun reuºeºte sã controleze cu
luciditate totul, de la documentare la sound (cânturi armonioase, dar ºi scrâºnet metalic) ºi
video, apoi la miºcarea impecabilã a actorilor (realizatã de
Andreea David), având în echipã tineri foarte talentaþi“ (Dana

Tabrea - profesor, doctor în
filosofie ºi critic de teatru
(membru AICT)
”Este un spectacol cu atmosferã halucinantã. Rãmâi nemiºcat preþ de mai bine de o orã,

iar la final aplauzele izbucnesc
precaut, de parcã s-ar teme sã
nu deranjeze. Cu greu te reconectezi la real. Mult dupã ce te
ridici din scaun mintea rãmâne
captivã în spectacol”. (Bogdan
Munteanu)

ECHIPA
Proiectele regizoarei Ioana
Pãun (n. 1984) au fost susþinute de prestigioase instituþii
europene ºi internaþionale, de la
Theatre Royal Stratford East,
la Teatro Luna Chicago, Kunstraum Lakeside Austria, Live
Art Development Agency UK,
Schauspielhaus Viena sau
Onassio Centre din Atena.
Spectacolele ei urmãresc cu
predilecþie teme sociale, vizând
subiecte complexe, de la condiþia muncitorilor dintr-o fabricã la viaþa lucrãtoarelor filipineze. Nominalizatã la Premiul
pentru Incluziune Socialã în cadrul Galei AFCN, Ioana Pãun
ºi-a centrat munca pe înþelegerea comportamentului uman, în
special în situaþii feroce ºi condiþii extreme, economice, politice sau de sãnãtate. În 2019
douã dintre spectacolele ei –
Organizsme Modificate Genetic ºi Birth of Violence - vor fi
jucate în Franþa ºi Belgia, în
cadrul programelor Sezonul
România Franþa ºi Europalia.
Cel mai recent dintre spectacolele semnate de Ioana Pãun,

Birth of Violence, investigheazã mecanismele de radicalizare
în rândul tinerilor ºi va avea
premiera în Franþa, la teatrul Le
Phenix Scene Nationalle. Cu
educaþie în teatru ºi arte performative la UNATC Bucureºti
ºi la Universitatea Goldsmiths
din Londra, Ioana Pãun este
coordonatoarea Programului de
Arte Performative al Muzeului
Naþional de Artã Contemporanã din Bucureºti.
Svetlana Cârstean (nãscutã în 1969) este poetã ºi traducãtoare. A debutat în 1994,
în cadrul volumului colectivTablou de familie, alãturi de
T.O. Bobe, Rãzvan Rãdulescu,
Mihai Ignat, Sorin Ghergut ºi
Cezar Paul-Bãdescu. Volumul
de debut individual, Floarea
de menghinã, a apãrut în 2008,
iar în 2013 a fost publicat în
Suedia, la Editura Rámus, în
traducerea poetei suedeze Athena Farrokhzad. Poemele sale
au fost traduse în numeroase
limbi. A lansat, în 2015, volumul Gravitaþie, la Editura
Trei. În aprilie 2016, volumul Trado, scris împreunã cu
Athena Farrokhzad, a fost lansat în Suedia, de Editura Albert Bonnier, în colaborare cu
Editura Rámus. Svetlana Cârstean este gazdã a Intersecþiilor de miercuri.
Munca pentru spectacol a
început din 2017, iar fiecare
element din construcþia sa este
creaþia originalã a unora dintre
cei mai avangardiºti artiºti români. Din echipã mai fac parte
coregrafa Andreea David, artistul pop Cãtãlin Rulea, documentaristele Laura ªtefãnuþ ºi Smaranda Nicolau ºi
muzicianul Sillyconductor.
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Comuna Cetate anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul ,,MODERNIZARE STRAZI IN
COMUNA CETATE, JUDEÞUL DOLJ3,
propus a fi amplasat în intravilanul comunei Cetate - Strazile Alunului, Sperantei, Ana Ipatescu, Imparatul Traian,
Tismana, Eternitatii, Jiului, Fundatura
Eternitatii, George Cosbuc, Stadionului,
Dunãrii, Prelungirea Dunãrii, Toamnei,
Stirbei Vodã, Tudor Vladimirescu. Informatiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Dolj, Craiova, strada Petru Rares, nr. 1 si la sediul Primariei Cetate, str. Calea Severinului, nr. 83,
în zilele de luni pâna joi între orele 8,0016,30 si vineri între orele8,00-14,00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Dolj, Craiova ,strada Petru
Rares, nr. 1, fax: 0251419035, e-mail: office@apmdj.npm.ro.
AVINTUL SCM FILIAªI organizeazã
licitaþie pe data de 12.11.2019 ora 12.00,
la sediul societãþii pentru vânzarea spaþiu etaj 1 bloc UMPS în suprafaþã de 185
mp. Relaþii la telefon: 0251/ 441.312.
COMUNA Calopãr anunþã publicul
interest asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CALOPÃR,
JUDEÞUL DOLJ”, propus a fi amplasat
în Comuna Calopãr, sat Sãlcuþa, Panaghia, Bizdina, Belcin, judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul Primãriei
Calopãr, sat Calopãr, Strada Principalã,
nr. 572, Judeþul Dolj, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8.00-16.00 ºi vineri, între
orele 8.00-14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, jud.Dolj.
COMUNA CIUPERCENII NOI anunþã
propunerea preliminara privind: “PROMOVAREA TURISMULUI PESCARESC P.U.Z. BALTA GROZAVESCU, CONSTRUIRE UNITÃÞI RECEPTIE ªI CAZARE PARCÃRI ªI IMPREJMUIRE TEREN, CIUPERCENII NOI, T66, P346, JUD.DOLJ”. Documentaþia poate fi consultatã la sediul
Primãriei Ciupercenii Noi, ºi pe site-ul
Primãriei. Publicul interesat este invitat
sã transmitã observaþii la sediul primãriei Ciupercenii Noi în termen de 30 zile
de la data publicãrii în mass-media.

MELCEA Ionela Carmen, titular al
proiectului CONSTRUIRE MAGAZIN PIESE AUTO, VULCANIZARE AUTO, SPÃLÃTORIE AUTO, GRUP SANITAR CU BAZIN
SUBTERAN VIDANJABIL, PUÞ FORAT ÎN
INCINTÃ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE MAGAZIN PIESE AUTO,
VULCANIZARE AUTO, SPÃLÃTORIE
AUTO, GRUP SANITAR CU BAZIN SUBTERAN VIDANJABIL, PUÞ FORAT ÎN INCINTÃ ªI ÎMPREJMUIRE TEREN, propus
a fi amplasat în comuna Podari, sat Braniºte, str. Calafatului, nr. 8, jud. Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate
la sediul APM Dolj din Craiova, strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-J, între
orele 8.00-16.00 ºi vineri, între orele 8.0014.00, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: www.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 APM Dolj.
ªCOALA Gimnazialã ”Lascar Catargiu”, cu sediul în localitatea Craiova, str.
Bãrãganului, Nr. 45, Jud. Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei
contractuale vacante pe perioadã nedeterminatã de: Administrator de patrimoniu, 1/2 post, studii superioare, grad profesional III conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfãºura astfel: 1.Proba scrisã în data de 18.11.2019, ora
10.00; 2.Proba practicã în data de 21.11.
2019, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: 1.Studii superioare prevãzute de legislaþia în vigoare pentru funcþia de inginer/subinginer,
economist, Art.250 alin l din LEN. 2.Vechime în domeniu administrativ de minim 3 ani; 3.Absolvent al unui curs în
domeniul achiziþiilor publice. Candidaþii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrãtoare
de la publicarea anunþului în Monitorul
Oficial al României, Partea a-III-a, la sediul ªcolii Gimnaziale ,,Lascãr Catargiu”
Craiova. Relaþii suplimentare la sediul:
ªcoala Gimnazialã “Lascãr Catargiu”,
str. Bãrãganului, nr. 45, Craiova, persoanã de contact: doamna Ionescu Lidia,
telefon: 0351.439.052.

Titular: SC AGROSTEACO SRL
anunþã publicul interesat asupra elaborarea primei versiuni a PUZ: CONSTRUIRE FERMÃ BOVINE CARNE în localitatea Comuna Þuglui, judeþul Dolj,
T102,P1388/43 ºi declanºarea etapei de
încadrare pentru obþinerea avizului de
mediu.Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova, judeþul Dolj, site-ul APM Dolj: http://apmdj.anpm,.ro. Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM
Dolj, în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunþ.

ANIVERSÃRI

Cu ocazia împlinirii frumoasei vîrste de de 80 ani de cãtre dragul nostru POPESCU
VICTOR, soþia Atena, fiicele
Loredana ºi Desdemona,
nepoatele Clara ºi Bianca,
ginerii Florin ºi Liviu îþi doresc ani mulþi de viaþã, sãnãtate, putere, bunã dispoziþie.Te iubim ºi te preþuim mult!
Eu, ALEXANDRU - DIMITRIS,
11 aniºori, împreunã cu
fratele meu SEBASTIAN
GABRIEL, 15 aniºori, urãm
dragilor ºi inegalabililor
noºtri pãrinþi ANAMARIA ªI
ROBERT ªERP, azi când
împlinesc 19 ani de cãsãtorie “La Mulþi Ani!”, sãnãtate, prosperitate cãsnicie trainicã ºi înþelegere pânã la
adânci bãtrâneþi. Le dãruim
un buchet de trandafiri ºi
toatã dragostea noastrã.

OFERTE DE SERVICIU

ANGAJEZ personal pentru
patiserie calificat / necalificat. Telefon: 0785/103.168.

PRESTÃRI SERVICII

SC ÎNCHIRIERI UTILAJE
OLTENIA SRL efectueazã
lucrãri de execuþie a drumurilor, rigole scurgere, terasamente, compactare ºi cãi
pietonale. Telefon: 0744/
800.338.
Echipã cu experienþã montãm þiglã metalicã tip Lindab,
jgheaburi ºi burlane + mansardãri, placãri polistiren.
Rugãm seriozitate. Telefon:
0755/849.716.
ECHIPÃ CU EXPERIENÞÃ
monteazã tablã tip LINDAB,
jgheaburi, burlane, dulgherie, mansardãri, ºarpante,
reparaþii orice fel de acoperiº, cu posibilitate de negociere. Seriozitate maximã, discount 20%. OFERIM
CERTIFICAT DE GARANÞIE. Telefon: 0736/998.990.

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.
Vând casã Cioroiaºi + teren.
Telefon: 0765/152.614.
Vând casã Craiova, 5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã,
izolatã tertmic, termopane,
parchetatã, 565 mp, 76.000
Euro. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã comuna Cîrlogani - Olt ºi 5000 mp teren.
Telefon: 0770/186.509.
Vând urgent casã nouã +
teren zona Damila (Cãpºunãrie) str. Lalelelor. Telefon: 0723/198.739; 0371/
353.350.
Amãrãºti de Jos casã 5 camere, bucãtãrie, baie, pivniþã, 2000 mp, vie. Telefon:
0725/576.141.
Vând casã în comuna Calopãr, sat Dîlga, din cãrãmidã, anexe gospodãreºti,
beci, grãdinã cu vie, la strada principalã, asfalt, posibilitate racordare la apã. Telefon: 0770/900.833; 0351/
410.383.
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor, cadastru,
anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.

TERENURI

URGENT teren 615 mp, Damila, lângã case. Telefon:
0736/060.799.
Vând teren (locuri de casã),
Podari. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren agricol 9 ha compact Murgaºi, sat Buºteni.
Telefon: 0784/057.857; 0722/
683.154.
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C.N.T.E.E. – TRANSELECTRICA S.A .- Sucursala de Transport Craiova,
cu sediul în strada Brestei nr. 5, Craiova, judeþul Dolj, organizeazã licitaþie publicã deschisã cu strigare, pentru “Vanzarea deseurilor dezmembrate, nedezmembrate si deseuri fara valoare rezultate din lucrari de mentenanta/
investitii si din bunuri materiale aprobate la declasare/casare”.
Licitaþia va avea loc în data de 06.11.2019, ora 10,00 la sediul Sucursalei, iar
in caz de neadjudecare la prima sedinta se vor organiza cea de-a doua sedinta
delicitatiei si cea de-a treia în datele de 13.11.2019 ora 10,00, respectiv,
20.11.2019, ora 10.00.La licitatie pot participa, în condiþiile legii, persoane juridice care fac dovada în acest sens ºi care depun la sediul organizatorului licitaþiei,
cu cel puþin 48ore înainte de începerea licitaþiei,dosarul de inscriere continand
urmãtoarele documente:
a) Dovada achitãrii garanþiei de participare în sumã de 84.500 leipentru intregul pachet. Modalitatea de platã a garanþiei de participare este: virament prin
ordin de platã in contul vanzatorului;
b) Documentul care atestã împuternicirea acordatã persoanei care reprezintã
ofertantul în ºedinþa de licitaþie;
c) Act de identitate+copie pentru persoana împuternicitã sã il reprezinte pe
ofertant;
d) Dovada achitãrii obligaþiilor fiscale la bugetul general consolidat – certificat
in termen de valabilitate la data deschiderii licitatiei;
e) Certificatul unic de inregistrare (copie), in cazul asocierilor si Acordul de
asociere, in original(daca este cazul);
f) Autorizaþie de mediu în conformitate cu O.U.G. nr. 195/2005, aprobata
prin Legea 265/2006 pentru sortimentele de deseuri cuprinse in anexele din Caietul
de Sarcini, cu respectarea ANEXEI Nr. 1:LISTA cuprinzând deºeurile, inclusiv deºeurile periculoase la H.G . nr. 856/2002;
g) Certificate de cazier judiciar pentru manageri eliberate de Inspectoratul de poliþie, eliberate cu cel mult 90 zile anterior termenului limitã de depunere a ofertelor;
h) Dovada achitãrii contravalorii documentelor de participare la licitaþie (10 lei);
i) Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca activele corporale
fixe casate sunt achizitionate in vederea dezmembrarii (conform art. 109 alin. (5)
din Normele de aplicare a Codul fiscal).
j) alte autorizãri specificate în documentaia de vânzare;
Pretul de pornire la licitatie este de 842.044 lei iar pasul de licitatie este de
10.000 lei.
Locul unde pot fi vizionate bunurile supuse valorificãrii sunt urmatoarele:
- CE Tr. Severin - Mun. Drobeta - Turnu Severin, Calea Tg. Jiului nr.42, jud.
Mehedinti
- CE Targu Jiu - Mun.Targu Jiu, Str.George Cosbuc nr.22, jud.Gorj
- Depozitul Isalnita - Com. Isalnita,strada Mihai Viteazu nr.107, jud.Dolj,
(platforma industriala Electrocentrale Isalnita)
- Depozit Floresti- Sat Floresti, Com. Tantareni, jud. Gorj,
- Statia Isalnita - Com. Isalnita,strada Mihai Viteazu nr.107, jud.Dolj, (platforma industriala Electrocentrale Isalnita)
- Statia Craiova Nord - Com. Simnicu de sus, jud. Dolj,
- Statia Portile de Fier - Mun. Drobeta - Turnu Severin,(Cartier Gura Vaii)
jud. Mehedinti
- Statia Severin Est -Mun. Drobeta - Turnu Severin,Calea Tg. Jiului nr.17
jud. Mehedinti,
- Statia Urechesti - Sat Urechesti, Com. Dragutesti, jud. Gorj,
- Statia Sardanesti - Sat Sardanesti, Com. Plopsoru, jud. Gorj,

DECESE

Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti. Telefon:
0770/304.207; 0351/654.907.
Vând plug pentru boi ºi grapã în stare bunã de funcþionare. Craiova, str. Rîndunele, Nr. 43.
Vând centralã pe gaz “VAILLANT” cu piese de rezervã
- 1000 lei, hotã aragaz (50 X
80) cm – 50 lei, aragaz 3
ochiuri (Someºul). Telefon:
0728/011.731.
Vând loc de veci cimitirul
Ungureni, la 30 m de la
poartã, la dreapta. Telefon:
0767/054.227.
Vând cazan de aramã 50 litri,
2 uºi metalice jumãtate
geam ºi jumãtate tablã. Telefon: 0770/687.430.
Vând robot bucãtãrie nou,
cu bol inox cap 6,5 litri, televizor BECKO - 37 cm.Telefon: 0752/236.667.
Vând în Iºalniþa, sãpun de
casã - 5 lei/kg, pompã
KAMA cu sorb rezervã. Telefon: 0770/303.445.
Vând televizor diagonala 37
cm, cuier hol cu ladã, aþã cusut goblen, oglindã cristal 160/
80 cm. Telefon: 0752/236.667.
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.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

Vând 3000 m pãmânt lângã
lac, pãdure bun de Camping
la Negoieºti 20 km de Craiova sau parteneri. Telefon:
0723/692.884.
Vând teren 1200 mp Drumul
Corneºului Nr. 52, Bariera
Vâlcii. Telefon: 0771/
291.027.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400 mp ºi 1500 mp,
toate utilitãþile, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0770/661.438.

AUTO

Vând OPEL CORSA - 450
Euro. Telefon: 0764/036.679.
Vând VW PASSAT 2005,
model 2004, 1,9 TDI, 101 CP,
berlinã, argintie, unic proprietar, întreþinutã, fãrã avarii,
funcþioneazã impecabil,
227000 km reali, preþ 3100
Euro. Telefon: 0722/537.912.
Vând VW POLO- 11/2006,
1,4 TDI, negu metalizat, funcþioneazã impecabil, unic proprietar, 173.000 km reali,
preþ 2600 Euro. Telefon:
0722/537.912.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând urgent mobilã sufragerie compuºã din 6 corpuri ºi
douã ºifoniere cu 3 uºi, pat
dublu. Telefon: 0752/166.330
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.

CU durere anunþãm decesul neaºteptat al cumnatului nostru, SORIN
KRUMHOLTZ, medic de
valoare în Israel, om de
o nobleþe sufleteascã
deosebitã, cu dragoste
de familie ºi prieteni.
Dumnezeu sã-l odihneascã! Familia Novac
Viorica ºi Corneliu.

CONDOLEANÞE

Fam. prof. univ. dr. Eva ºi
Corneliu Sabetay anunþã cu
mare durere încetarea fulgerãtoare din viaþã a finului lor
dr. SORIN KRUNHOLTZ
(Piatra Neamþ-ISRAEL).
Sorin - în calitate de medic specialist anestezist la
Spitalul TEL HAªHOMER
(ISRAEL), a cãzut la datorie în sala de operaþie la cãpãtâiul unui bolnav ºi în
ciuda mãsurilor excepþionale aplicate nu a putut fi
resuscitat. Absolvent al Facultãþii de Medicinã din
Craiova- promoþia 1980, cãsãtorit cu colega sa medic
anestezist Sanda ªtefãnescu. Au realizat o familie excepþionalã în viaþa lor, 2 copii minunaþi ºi 2 nepoþi.
Fire veselã prietenoasã,
colegialã, soþ desãvârºit,
tatã ºi bunic lasã un regret
mare familiei, prietenilor ºi
celor care l-au cunoscut.
Sincere condoleanþe familiei din Israel, Sandei ºi
copiilor, fam.prof. Novac
din Craiova (cumnaþii Viorica ºi Cornel) ºi nu poate
fi uitat de noi 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:

In vederea obtinerii accesului in locatiile S.T. Craiova este necesara completarea unei formular de acces (persona contact Nuti CALINESCU telefon
0251307137).Bunurile supuse valorificarii vor putea fi vizionate dupa aprobarea
Formularului de acces, aprobat de Transelectrica.
Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/307137, 0251/307136
La licitaþie pot participa numai persoane juridice.
Garanþia pentru participare la licitaþie este de 84.500 lei, suma ce se va constitui
prin virament cu ordin de plata in contul RO33BRDE170SV83315801700, dechis la B.R.D. – G.S.G. - Sucursala Craiova.
Instrucþiunile pentru ofertanti se pot procura de la sediul Sucursalei S.T. Craiova, situate in Craiovastr. Brestei, nr. 5, judetul Dolj, de la Serviciul Comercial, in
baza unei cereri scrise si achitarea contravalorii acestora in suma de 10 lei, la
Casieria unitatii.
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Piþurcã:
Piþurcã: „V
„Vaa fi
fi oo catastrofã
catastrofã
dacã
dacã pierdem
pierdem la
la Clinceni”
Clinceni”
Antrenorul ªtiinþei este convins cã echipa sa va atinge
un nivel foarte bun de joc în perioada urmãtoare
În prima etapã a returului,
Universitatea Craiova joacã la
Clinceni, cu echipa gazdã, Academica, duminicã, de la ora 15,
fiind primul meci din Liga I pe
care formaþia ilfoveanã îl disputã
pe propria arenã. Antrenorul oltenilor, Victor Piþurcã, spune cã
ar fi catastrofã pentru echipa sa
dacã ar pierde acest meci, chiar
dacã a fãcut aprecieri laudative
la adresa nou-promovatei. Oltenii se deplaseazã de azi în Bucureºti, cu trenul. „Meciul cu
Clinceni a devenit foarte important pentru noi, fiindcã avem
mare nevoie de cele 3 puncte ºi
sã ne revenim din punct de vedere psihic, fiindcã îi simt ºi pe
bãieþi cam supãraþi. Am vãzut
meciul din tur, iar Craiova a câºtigat cu ºansã atunci, cum am
vãzut ºi ultimul meci al Clinceniului, cu Viitorul, ºi jocul a fost
egal, puteau sã ºi câºtige, au
avut douã bare. Clinceniul este
o echipã cu jucãtori tehnici, care
joacã fotbal ºi au cãpãtat deja ºi
experienþã în Liga I. Noi suntem favoriþi, dar trebuie sã arãtãm acest lucru pe teren, sã vorbeascã faptele. Vor fi ºi schimbãri în echipã, fiindcã avem
meciuri la 3-4 zile ºi o sã folosesc toþi jucãtorii în perioada
urmãtoare. Este un meci periculos, fiindcã dacã vom câºtiga
lumea va spune cã este ceva
normal, dar dacã vom pierde, va
fi o catastrofã. Încã o datã, Clinceniul este o echipã care joacã
fotbal” a spus Victor Piþurcã.
Tehnicianul s-a referit ºi la meciul pierdut la Cluj, în etapa pre-

cedentã, considerând cã acesta
a fost pierdut din cauza jucãtorilor sãi, nu fiindcã gazdele au
fost superioare: „Nu am avut o
sãptãmânã bunã dupã acest
eºec, dar pânã la urmã am pierdut împotriva campioanei. Nu
ne-a suprins CFR cu nimic, neam surprins noi luând gol în
minutul 70, când aveam mingea
în posesie. Pânã atunci jocul se
derulase normal, din pãcate în a
doua reprizã nu am mai avut
forþa ofensivã din prima parte.
Au fost ºi câþiva jucãtori care
nu au fost la nivelul fizic pe
care-l aºteptam, mai ales cei
care au fost la loturi. Sã numãrãm ºi câte ºuturi la poartã au
avut ºi cei de la CFR, nu numai
câte am avut noi! Nu ne certãm
între noi, analizãm ce am fãcut
bine ºi ce am fãcut rãu. Pe Bãlaºa l-am schimbat din motive
fizice, mai aveam ºi alþii pe care
doream sã-i schimb, pe Mãþel,
pe Cicâldãu. Zakaric ºi Cosic nu
sunt la capacitatea lor normalã,
au valoare, dar s-a vãzut cã nu
au meciuri în picioare, au jucat
ºi cu CFR, o echipã bunã. Ivanov a dat 3 pase de gol la Mediaº? Nu-mi aduc aminte. Trebuie sã lupte pentru a fi titular.
Mãþel a jucat la mijloc pe considerente tactice”.
Victor Piþurcã spune cã jucãtorii nu vor scãpa de cantonamentele prelungite pânã când
echipa nu va atinge nivelul de
joc pe care el ºi-l doreºte, fiind
sigur cã în perioada urmãtoare
Universitatea va ajunge sã evolueze la un nivel foarte înalt. „Ju-

cãtorii nu stau mult în cantonament, eu când jucam stãteam
numai în cantonament. Le-am
spus cã pânã când nu punem
mecanismul în miºcare o sã
stãm mai mult împreunã. Dupã
aceea vor putea sã vinã ºi în ziua
meciului, dar deocamdatã avem
de muncã. Îmi doresc sã câºtigãm campionatul ºi ºtiu cã putem sã o facem. Eu ºtiu cã
aceastã echipã va ajunge sã joace la un nivel foarte mare, acest
lucru se va întâmpla sigur, fie
cã va fi peste o etapã sau peste
5 sau mai mult. În douã luni nu
poþi sã cuprinzi tot ce înseamnã
jocul. Dar jucãtorii valoroºi
prind repede ºi nu cred cã omogenitatea e problema la noi” a
spus Piþurcã.

Vãtãjelu: „Trebuie sã avem
cel puþin aceeaºi atitudine
ca adversarii”

Bogdan Vãtãjelu a prefaþat
astfel duelul de duminicã, de la
Clinceni: „Suntem în faþa unui
joc la fel de important ca toate
celelalte, nu existã adversari
slabi, cum nu existã adversari
extraordinar de buni. Trebuie sã
fim pregãtiþi, fiindcã ne dorim
sã ne batem acolo sus ºi obiectivul este câºtigarea campionatului. În tur ne-am fãcut meciul
greu ºi trebuie sã privim adversarul cu respect ºi trebuie sã
avem cel puþin aceeaºi atitudine
pe care o vor avea ei. Nu mergem degeaba la Bucureºti, ca sã
pierdem, vrem sã le stricãm sãrbãtoarea gazdelor”.
Vãtãjelu recunoaºte cã nu a
avut constanþã în evoluþii pe
mãsura aºteptãrilor, dar este
optimist în privinþa atingerii ob-

Cuplaj volei-baschet, duminicã, în Polivalentã
Duminicã, în Sala Polivalentã, joacã echipele de volei ºi baschet masculin ale Craiovei. De
la ora 17, voleibaliºtii întâlnesc
formaþia Gloria Buzãu, nou-promovatã în Divizia A1, iar Dãnuþ
Pascu, ºi jucãtorul Silviu Suson
au prefaþat meciul. “Este unul
dintre cele mai importante meciuri din acest campionat. Suntem într-o situaþie dificilã, pentru cã ambii ridicãtori sunt accidentaþi ºi ne afecteazã jocul în
partidele care vor urma. Jucãtorii sunt conºtienþi cã ne aºteaptã un joc greu ºi îmi doresc
sã se mobilizeze la maxim ºi sã
obþinem cele trei puncte. Buzãul are sportivi care vor sã confirme sau vor sã se lanseze, sunt
jucãtori care nu cedeazã ºi luptã pentru fiecare punct, este o
echipã periculoasã. Vreau sã
ajungem la coeziunea necesarã,
sã avem personalitate în joc,
obiectivul rãmâne participarea în

cupele europene, adicã locurile
1-4”. Silviu Suson a adãugat:
„Buzãu este o echipã nou-promovatã, cu jucãtori buni, care
va încurca multe echipe, dar
sper sã nu se întâmple acest lucru ºi în meciurile cu noi. Sunt
convins cã duminicã putem câºtiga toate cele trei puncte. Îmi
doresc ca suporterii sã vinã în
numãr mare la salã, sã ne susþinã, pentru cã avem nevoie de
aportul lor. La Galaþi era normal
sã pierdem”.
De la ora 19.30, echipa de
baschet a Craiovei disputã partida din etapa a III-a a Ligii Naþionale, cu BCMU Piteºti. Managerul craiovenilor, Marius Toma, a
declarat înaintea acestui joc: „La
Timiºoara a fost o zi neagrã, am
pornit execrabil, ne-am gândit cã
avem în faþã o þintã uºoarã. Trebuie sã nu mai fim aroganþi. Piteºtiul are un buget superior
nouã, ºi-au fãcut o obiºnuinþã în

a racola sportivi care au jucat la
noi. Au o echipã bunã, în care sa investit, dacã ar fi dupã valoarea fiecãrui jucãtor ar trebui sã
ne batã la 20 de puncte, dar jucãm acasã ºi asta ne motiveazã
foarte mult. Îi respectãm pe adversari, aºteptãm un meci greu,
dar ne dorim foarte mult victoria ºi va fi o partidã pe viaþã ºi pe
moarte. Strãinii sunt locomotiva
echipei noastre, dar ei se gândesc
deja la meciurile din martie ºi
aprilie, însã trebuie sã luptãm ºi
acum. Avem 14 finale, ne trebuie 7 victorii ca sã intrãm în Top
6”. Tyler Laser, la jucãtor SCM
Craiova, a spus: „Vom întâlni o
echipã care joacã de obicei în
Top 6, o formaþie bunã, care i-a
þinut în tensiune pe cei de la Cluj
pânã în Over Time. Aºteptãm
acest joc, sã ne revanºãm dupã
eºecul de la Timiºoara. Jucãm
acasã ºi vrem sã ne impunem în
faþa propriilor fani.”

propriu în campionatul trecut,
când au jucat la Clinceni. „Este
un moment extraordinar. Aici ne
simþim foarte bine. Suntem acasã. Fanii vor fi lângã noi. Inaugurãm stadionul cu un adversar
cu nume. Sunt convins ca va fi
un spectacol frumos. Am aºteptat mult acest moment. Este altã
competiþie, alt nivel, dar în Liga
a II-a nu am pierdut pe stadionul nostru” a spus Ilie Poenaru,
antrenor la Academica Clinceni.
„Este o bucurie imensã pentru
noi faptul cã vom juca din nou
pe terenul nostru. Aºteptãm cu
nerãbdare partida contra Craiovei. Sperãm ca lumea sã fie alãturi de noi ºi împreunã sã reuºim sã obþinem cele 3 punte.
Sunt sigur cã de acum înainte
ºi rezultatele vor fi altele în meciurile de pe teren propriu” a
spus Paul Pîrvulescu, fundaº
la Academica Clinceni.

iectivelor. „M-am simþit bine în
meciurile cu Mediaº ºi Viitorul,
apoi am prins zile proaste. Eu
ºtiu ce aºteptãri are lumea de
la mine ºi în general de la jucãtorii cu experienþã. Sper sã trec
cât mai repede peste perioada
mai puþin bunã. E clar cã nu e
ce ne-am dorit, sã luãm decât
1 punct din meciurile precedente, ci Iaºi ºi Cluj. Ne bucurãm
cã a venit atât de multã lume la
Cluj sã ne susþinã ºi ne-a pãrut
rãu cã nu am câºtigat, mai ales
cã s-a scurs un an de la dispariþia lui Ilie Balaci, durerea a
fost mare. Îmi doresc sã câºtig un trofeu cu Universitatea.
Deja lumea are aºteptãri foarte
mari, la titlu, condiþiile sunt
pentru acest lucru, lotul este
foarte valoros”.
Gazdele sunt optimiste înaintea duelului de duminicã, mai
ales cã nu au pierdut pe teren

Liga I, etapa a XIV-a
Sepsi - Voluntari, azi, ora 20.30
Chindia – Gaz Metan, sâmbãtã, ora 18
Hermannstadt – FCSB, sâmbãtã, ora 20.30
Clinceni – „U” Craiova, duminicã, ora 15
FC Botoºani – Astra, duminicã, ora 17.30
Dinamo – Viitorul, duminicã, ora 20.30
Poli Iaºi – CFR Cluj, luni, ora 20.30
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1. CFR Cluj
2. Viitorul
3. Craiova
4. Mediaº
5. Botoºani
6. Astra
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2
2
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4

31-11
29-15
18-14
22-19
21-18
17-15

27
25
23
21
19
19

7. Poli Iaºi
8. FCSB
9. Dinamo
10. Sepsi
11. Chindia
12. Hermann.
13. Clinceni
14. Voluntari

13
13
13
13
13
13
13
13

4
5
5
2
4
3
2
1

6
3
2
9
3
3
4
3

3
5
6
2
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15-14
16-19
18-21
13-11
16-19
11-22
16-26
8-26

18
18
17
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12
10
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