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Didacticã „Banu Mãrãcine”.
Investiþia a fost realizatã, cu
precãdere, pentru studenþii
Facultãþii de Horticulturã care

vor putea face practicã în cramã ºi vor dobândi competenþele necesare pe piaþa muncii din
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Linie de îmbuteliere nouã la Staþiunea
Didacticã „Banu Mãrãcine”
Conducerea Universitãþii din Craiova a inaugurat, ieri, o
nouã linie de îmbuteliere a sticlelor de vin la Staþiunea
Didacticã „Banu Mãrãcine”. Investiþia a fost realizatã, cu
precãdere, pentru studenþii Facultãþii de Horticulturã care
vor putea face practicã în cramã ºi vor dobândi competenþele
necesare pe piaþa muncii din acest domeniu.
Universitatea din Craiova a
investit 650.000 de lei, din fonduri proprii, pentru a retehnologiza linia de îmbuteliere a cramei.
Au fost cumpãrate utilaje pentru

limpezirea, stabilizarea ºi îmbutelierea vinului. Capacitatea noii
linii este de 600 de sticle/orã.
Odatã cu achiziþionarea echipamentelor, Staþiunea Didacticã

Plantaþia este înscrisã în Registrul Viticol al României, iar Staþiunea Didacticã este autorizatã sã producã vinuri cu Denumire de Origine Controlatã (D.O.C.) Banu Mãrãcine.

„Banu Mãrãcine” va putea sã
producã ºi sã îmbutelieze toatã
gama de vinuri roºii, roze ºi albe,
de înaltã calitate, cu denumire de
origine controlatã. Anual, în cramã, vor fi produse aproximativ
120.000 de sticle de vin.

O investiþie de 650.000 lei

Universitatea din Craiova a
mai investit un milion de lei ºi în
anul 2021 pentru retehnologizarea Staþiunii de Cercetare „Banu
Mãrãcine”. Atunci au fost achiziþionate utilaje pentru recepþia ºi
prelucrarea strugurilor, cisterne
de fermentare ºi macerare, pompe pentru transferul mustului,
precum ºi un agregat de rãcire.
“În 2016, la Universitatea din
Craiova, a fost lansat un amplu
proces de reabilitare, un proiect
ambiþios de cercetare ºi retehnologizare pentru toate facultãþile. Aºadar, ºi la Staþiunea de
Cercetare Banu Mãrãcine a fost
demarat acest proces, cu o investiþie de 2 milioane de euro,
fonduri europene, prin care s-a
înfiinþat o culturã de viþã de vie,
aproape 10 hectare. A continuat
cu o altã investiþie de 1 milion
de lei, prin care a fost achiziþionatã linia de vinificaþie, iar as-

tãzi, în cea de-a treia etapã, dar
nu ultima, inaugurãm linia de
îmbuteliere. În jur de 650.000 de
lei fiind investiþia în cea de-a
treia etapã. Practic, începând de
astãzi, vor putea fi comercializate vinurile cu sigla Banul
Mãrãcine ºi se va participa la
diferinte expoziþii ºi competiþii
interne ºi internaþionale cu aceste vinuri. În aceastã a treia etapã, investiþia a constat într-o linie automatã de umplere, de îmbuteliere a sticlelor, un sistem
automat de etichetare ºi multe
alte echipamente. Astfel, Staþiunea Banu Mãrãcine devine o
bazã ultramodernã pentru studenþii ºi colegii noºtri de la Facultatea de Horticulturã”:
prof.univ.dr Cezar Ionuþ Spînu,
rectorul Universitãþi din Craiova.

O plantaþie de viþã de vie de
10 hectare

În felul acesta, vinurile produse la Banu Mãrãcine vor putea
participa la competiþii naþionale ºi
internaþionale. Staþiunea Didacticã „Banu Mãrãcine” deþine ºi exploateazã o plantaþie de viþã de vie
de 10 hectare. Aceasta a fost înfiinþatã în anul 2016, prin programul de reconversie/restructurare
în sectorul viti-vinicol, valoarea
investiþiei fiind de 2 milioane de
lei. Plantaþia cuprinde 5 soiuri de
calitate, este amplasatã într-un
areal care dispune de condiþii
pedo-climatice deosebit de favorabile, iar agrotehnica viticolã aplicatã este una performantã, de aceea producþia de struguri este de o
calitate foarte bunã.
MARGA BULUGEAN

RELOC creazã o legãturã mai puternicã
între companie ºi angajaþi
Înfiinþatã în anul 1968, RELOC
continua tradiþia industriei româneºti în proiectarea ºi producþia
de vehicule feroviare, reprezentând cea mai importantã companie din sud-estul Europei în sectorul proiectãrii, producþiei, reparaþiei ºi modernizãrii materialului
rulant, fiind unul dintre cei mai
importanþi furnizori de servicii
urbane ºi vehicule feroviare.
RELOC creazã o legãturã mai
puternicã între companie ºi angajaþi, printr-un mediu de mun-

cã deschis ºi primitor, membrii
echipei RELOC sunt oameni dedicaþi, care pun în suflet ceea ce
fac pentru clienþi, într-un climat
stimulant, care oferã necondiþionat dezvoltare profesionalã ºi
personalã, ºansa unor adevãrate
cariere.
Suntem deschiºi ºi ne dorim sã atragem specialiºti, indiferent de vârsta sau gen. Te
asteptãm sã îþi mãreºti experienþa profesionalã, fãcând
parte din organizaþia noastra!

CÃUTÃM:
Personal cu studii superioare din domeniile ingineriei,
economic, administrativ, precum ºi operatori productie
pentru întreaga activitate:
Ingineri ºi alþi specialiºti
Lacatuºi
Electricieni
Electroniºti
Sudori
Vopsitori
Strungari
Frezori
Rectificatori
Sabalori
OFERIM:
Salarii atractive, tichete de
masã, prime
Bonusuri de performanþã
Transport gratuit de acasa
la serviciu ºi retur, inclusiv
pentru comunele limitrofe
Asigurarea abonamenteleor pe cale feratã ºi trasee
auto exterioare Municipiului
Craiova
Asigurare medicalã
Accesarea facilitãþilor financiare furnizate de Casa de
Ajutor Reciproc

Formare, promovare ºi
dezvoltare profesionalã, traininguri oferite gratuit
Avansare rapidã pe bazã de
competenþe

UNDE NE GASITI?
Bld. Decebal, nr. 109, 200746
Craiova, Dolj
Telefon 0251.438.754
Web-site: www.relocsa.ro
E-mail: resurseumane@relocsa.ro
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Afumaþi: Temeiul unei noi ºi adânci
înþelegeri cu pãmântul
MIRCEA CANÞÃR
Comuna a purtat denumirea de Amzuleºti,
între 1939-1950, menþioneazã Dicþionarul istoric al localitãþilor din Dolj, elaborat de Institutul de Cercetãri Socio-Umane „C. S. Nicolaescu-Plopºor”, din Craiova. Din 1968, la satul Afumaþi, devenit reºedinþã de comunã, a fost înglobat ºi satul Amzuleºti (o fostã moºie ce aparþinuse lui C. C. Pãianu, Toaºcu-Djuvara, Pache
F. Ioþa, Lucia Demetriadis, Th. B. Davidescu,
arendatã lui A. P. Teodorescu, I. D. Gabroveanu ºi S. Toculescu). Când au dispãrut moºierii
ºi arendaºii a venit... colectivizarea. Conform
ultimei împãrþiri administrative, comuna cuprinde satele Afumaþi, Boureni ºi Covei. Dispunând de un pãmânt fertil, numai cernoziom
pe întreaga întindere de circa 7.000 de hectare,
de bunã seamã cã ocupaþia de bazã, din totdeauna, a fost ºi a rãmas agricultura cu ramurile ei
adiacente. Oarecum paradoxal, deºi satul de
centru a fost Afumaþi, Boureniul a fost mereu,
pânã în 1990, privit cu „alþi ochi”, prin faptul cã
aici îºi avea sediul o mare asociaþie legumicolã,
cu acces la calea feratã º.a.m.d.. Boureniul era
chiar un centru nervos al legumiculturii doljene. Pe harta Doljului, Afumaþiul rãmâne o comunã cu real potenþial agricol, aflat an de an în
„rãzboiul pâinii”. Primarul comunei, Titel Du-

mitrel Stoenescu, aflat la al doilea mandat, îmi
spunea cã 5 exploatãri agricole din cele 10 existente, lucreazã fiecare în medie peste 1.000 de
hectare. Dacã trecutul Afumaþiului ni se înfãþiºazã ca un lanþ de întâmplãri, mai mult sau mai
puþin dramatice, dar oricum mãrturisind o zbatere, o speranþã ºi îndreptându-se spre un þel,
prezentul nu e altceva decât o continuare cu
oameni care întemeiazã, aprind o luminã în capetele semenilor, iar faptele lor sunt rotunde,
iar când sunt aºezate capãt la capãt împlinesc o
poveste, în absenþa cãreia istoria locului ar rãmâne lipsitã de miez ºi înþelegere. Monografia
de acum a falnicei comune nu poate fi scrisã
decât de o altã mânã ºi gânditã de o altã minte.
Ziua Comunei Afumaþi, aflatã la ediþia a VI-a,
este de bunã seamã un eveniment în viaþa localitãþii. Unul chiar aºteptat, de localnici, unul de
referinþã. Sãrbãtoarea în sine statornicitã, de
acum, are însã un format aparte evadând dintro monotonie apaticã, semn de neînlocuit al unui
mod particular de a dãinui constructiv ºi paºnic,
sub cerul acestei lumi. Acum când toamna s-a
instalat pe de-a-întregul, între orizonturile acestor meleaguri, la marginea unui an agricol mai
calic ca precedenþii, chiar dacã hambarele nu
gem din toate încheieturile sunt totuºi pline.
de-a-întregul. Reconstituind istoria locului, poate cã tineri ºi tinere se vor îndârji ca unele meserii sã nu se piardã într-o uitare
care nu ar mai spune nimic.

ªcoala Gimnazialã: Cea mai
modernã din judeþ!

Reinaugurarea Muzeului
Culturii ºi Tradiþiei Sãteºti
Sâmbãtã 10 septembrie a.c. în
cadrul festivitãþilor prilejuite de
Zilele Comunei va avea loc ºi reinaugurarea Muzeului Culturii ºi
Tradiþiei Sãteºti, inaugurat în
2009, rareori deschis, întrucât
clãdirea nu îndeplinea toate standardele cerute. Reabilitarea ºi
modernizarea clãdirii a permis
acesteia sã dispunã de o salã de
expoziþie, o bucãtãrie tradiþiona-

lã þãrãneascã, o camerã þãrãneascã ºi un mic salon aristocratic.
Toate obiectele expuse provin din
donaþiile localnicilor. Oamenii locului au dorit ca aºezarea lor sã
aibã mãrturii veridice despre rosturile predecesorilor, într-un trecut falnic, scuturat de meandre
ºi poticniri, prin harul lor, în urma
unui pariu. Un veritabil cod moral. Festivalul „ropotinul testelor”
nu este altceva decât expresia
unor îndeletniciri tradiþionale, a
cãror perenitate n-a dispãrut pe

Primarul Titel Dumitrel Stoenescu nu exagereazã cu nimic,
adicã nu aruncã vorbe de prisos
când se referã la ªcoala Gimnazialã din comunã. Reabilitatã pe
fonduri europene (modificarea
interioarelor, extinderea) cu sãli
de curs ºi laboratoare moderne,
mijloace inteligente educaþionale, (laptopuri, tablete) întreaga
clãdire a ºcolii are autonomie din
punct de vedere energetic. Este
aclimatizatã printr-un sitem geotermic, în sensul cã panourile
solare produc energia electricã
necesarã, prelucratã de pompele
de cãldurã. Condusã de directoarea Camelia Tica ªcoala Gimnazialã din Afumaþi chiar este una
model, cu peste 200 de elevi, ºi
cadre didactice, de care primarul se aratã mulþumit. ªi este lãudabilã aceastã componentã a
activitãþii primarului, de a nu scãpa de pe agenda zilnicã... ºcoala. Momentul inaugurãrii noului
an ºcolar n-a fost deloc unul
searbãd, ºi a avut toate ingredientele specifice unei ºcoli pentru
care s-a semnat contractul de a
deveni... una a viitorului

O mulþime de proiecte, de
acum finalizate

Fireºte Ziua Comunei, chiar
dacã este un prilej de sãrbãtoare, fiindcã momentul artistic nu
lipseºte din program, oferã ºi
posibilitatea unui succint bilanþ.
ªi primarul comunei se poate lã-

uda cu: înfiinþarea sistemului
public de alimentare cu apã ºi
canalizare în satele Afunaþi ºi
Boureni, prin PNDR, amenajarea
unor drumuri de interes local, în
satele Afumaþi, Boureni ºi Covei,
pe circa 8 km prin PNDL, amenajarea unui stadion de fotbal
prin PNDR, amenajarea de drumuri de interes local prin „Anghel Saligny”, reabilitarea cãminelor culturale în satele Boureni
ºi Coveni, cu fonduri de la bugetul local, amenajarea unui parc
în satul de centru Afumaþi, modernizarea ºi extinderea dispensarului uman, în satul Boureni cu
fonduri de la bugetul local. Toate acestea, enumerate lapidar, nu

atestã altceva decât competenþã
administrativã, determinare, ºi de
ce nu hãrnicie. Mãrturisesc
acum ceea ce nu am avut cum
sã spun în corpul acestui text:
Boureniul a avut o echipã de oinã
cu mulþi ani în urmã despre care
s-a dus faima, la nivelul þãrii ºi e
drept cã acest sport a dispãrut
din peisaj. Ca reporter de ziar, cu
mulþi ani în urmã, la sediul fermei de stat din Afumaþi ce aparþinea IAS Bãileºti, am gãsut amenajatã o masã lungã, unde doritorii puteau mânca lubeniþã din
soiul Charleston, cât îi þineau
puterile, cu condiþia ca seminþele sã rãmânã acolo, fiind de import ºi foarte scumpe.
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România birocraticã blocheazã proiectul
de renovare a Colegiului Naþional Carol I
Colegiul Naþional Carol I, din Craiova este, ca
vechime, a doua ºcoalã din România. Tot aici se
aflã ºi cea mai mare bibliotecã ºcolarã din þarã.
Clãdirea este monument de arhitecturã de interes national. În 1832 s-a cumpãrat actualul teren al Colegiului, situat în centrul Craiovei, iar
în 1842 s-a inaugurat primul local, cel imortalizat de pictorul Theodor Aman în tabloul “Hora
Unirii la Craiova”. La început, aici au învãþat
aproape 500 de elevi, iar dupã Revoluþia din 1848,
destinaþia clãdirii s-a schimbat. A fost rând pe
rând, cazarmã, spital, comandament þarist, iar
în 1885 a devenit liceu prin înalt decret regal.
De-a lungul întregii sale existenþe, Colegiul Naþional Carol I a fost slujit de o pleiadã de profeÎn 30 iulie 2018, Agenþia de
Dezvoltare Sud-Vest Oltenia trimite
o adresã Primãriei municipiului
Craiova, prin care îºi aratã deplina
disponibilitate în a sprijini realizarea acestui proiect de consolidare
ºi modernizare a Colegiului Naþional Carol I, fiind vorba chiar de
douã instituþii, de Colegiu ºi de
Opera Românã-Craiova. O lunã
mai târziu, Primãria municipiului
Craiova transmite o adresã ADR
SV Oltenia ºi explicã punctual ceea
ce a întreprins municipalitatea. În
adresã se explica faptul cã în martie 2018, Consiliul Local Craiova
a aprobat predarea cãtre Compania Naþionalã de Investiþii a respectivei clãdiri monument istoric, pentru lucrãri de reparaþii ºi consolidare, asta în condiþiile în care autoritãþile locale nu au reuºit sã identifice un program european pentru finanþarea unui proiect de reparaþii ºi consolidare. Procedura de
achiziþie a demarat în septembrie
2020, ofertele s-au primit pânã la
data de 30 octombrie 2020, iar
constructorul a fost selectat la
sfârºitul lunii ianuarie 2021. La licitaþie s-a înscris o singurã firmã
– Construcþii Erbaºu SA Bucureºti, iar oferta sa a fost desemnatã castigator.

În urmã cu un an ºi jumãtate
s-a semnat contractul

Contractul de reabilitare ºi consolidare a Colegiului Naþional „Carol I“ din Craiova a fost semnat
cu mare tam-tam, o lunã mai târziu, adicã în martie anul trecut,
Prefectura judeþului Dolj, în prezenþa prim-ministrului Florin Cîþu.
Atuncia fost anunþatã firma câºtigãtoare a licitaþiei privind reabilitarea ºi consolidarea clãdirii monument istoric în care funcþioneazã
Colegiul „Carol I“ ºi Opera Românã Craiova. Un imobil de patrimoniu care se degradeazã pe zi ce trece ºi care are nevoie urgentã de
reabilitare. La semnarea contractului de lucrãri dintre Compania Naþionalã de Investiþii (finanþatorul investiþiei) ºi constructor, pe lângã
premierul Florin Cîþu, au mai luat
parte ministrul Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice ºi Administraþiei –
Cseke Attila, precum ºi o serie de
parlamentari.

sori, care au modelat caractere, au pregãtit specialiºti în toate domeniile, adicã le-au transmis
elevilor toate cunoºtiinþele temeinice de care au
avut nevoie sã-ºi creioneze o carierã de succes.
Astãzi, din pãcate, chiar în prima zi de ºcoalã,
Colegiul Naþional „Carol I“ din Craiova este la
un pas de prãbuºire. În acest context, am fãcut
tot posibilul sã aflãm chiar de la câºtigãtorul licitaþiei, SC Construcþii Erbaºu SA, care va reconsolida ºi moderniza acest imobil, care este exact
stadiul proiectului. Când vor putea elevii craioveni sã se întoarcã în clãdirea Colegiului. Din
pãcate, lucrurile se miºcã foarte greu în þara asta,
birocraþia ºi lipsa de professionalism din instituþiile de stat îºi spun cuvântul.

O investiþie importantã a
statului român, din bugetul
Ministerului Dezvoltãrii
SC Construcþii Erbaºu SA a
venit la licitaþie însoþitã de Euras
SRL din Satu Mare, firmã specializatã în restaurarea monumentelor istorice, ºi de Terra Gaz Construct SRL din Otopeni, firmã tot
din domeniul construcþiilor, cu o
experienþã de peste zece ani pe piaþã. Valoarea contractului este de
aproape 100 de milioane de lei, dar
posibil ca aceastã sumã sã nu mai
fie de actualitate, þinând cont de
faptul cã în ultimii doi ani materialele de construcþi s-au scumpit
foarte mult. În documentul prezentat presei, în martie 2021, Asocierea câºtigãtoare avea la dispoziþie ºase luni pentru realizarea proiectului tehnic ºi doi ani ºi jumãtate pentru execuþia lucrãrilor.
“Suntem în Craiova cu domnul
premier Câþu, în principal, pentru a
semna contractul de finanþare pentru consolidarea, reabilitarea, modernizarea ºi dotarea Clãdirii Colegiului “Carol I” ºi a Operei Române din Craiova, o investiþie importantã a statului român, din bugetul
Ministerului Dezvoltãrii, o investiþie de 97,7 milioane lei, aºa cum a
fost adjudecatã aceastã achiziþie, ºi
care are un termen de execuþie de 30
de luni, proiectare ºi execuþie, ceea
ce înseamnã cã în septembrie 2023
avem toatã speranþa cã acest colegiu, emblematic pentru dumneavoastrã, aceastã clãdire monument
istoric, ºi va recãpãta întreaga faimã arhitecturalã ºi va putea folosi
învãþãmântului, respectiv culturii din
Craiova, din Dolj, ºi nu numai”, a
spus ministrul Dezvoltãrii.

Florin Cîþu: Am venit ºi la
semnarea contractului, voi veni
ºi în 2023, când va fi finalizat

Vorbim aici de lucrãri complexe, având în vedere cã imobilul
este monument istoric de categoria A. Cheltuielile pentru proiectare ºi asistenþã ar fi undeva în jur
de 1.293.936 lei, iar cheltuielile
pentru investiþia de bazã sunt estimate cam pe la 76.168.892 lei.
Potrivit hotãrârii Consiliului Local
Craiova din septembrie 2019,

suma pe care va trebui sã o suporte municipalitatea pentru utilitãþile de la Colegiul „Carol I“ dupã
reabilitare este de 1.371.032 lei (cu
TVA), motiv pentru care la semnarea contractului s-ar fi impus ºi
prezenþa primarului Craiovei, tãiatã de pe listã, PSD find atunci în
opoziþie. Aºadar, nici dupã patru
ani de când proiectul a trecut la
CNI, lucrãrile nu au început, iar
din imobil la fiecare furtunã mai
puternicã, cade tencuiala.
„Este un proiect care o sã fie
gata în 2023. Trebuie sã fac o
promisiune publicã, întrucât am
venit ºi la semnarea contractului, voi veni ºi în 2023, când va
fi finalizat. Am fost uimit sã vãd
cum aratã acest liceu ºi este clar
cã este o problemã care dureazã
ºi sunt surprins neplãcut cã pânã
acum nu s-au gãsit resurse sã fie
rezolvatã aceastã problemã, mai
ales cã este un liceu important,
un liceu cu istorie. Dar, de asta
suntem noi aici, sã avem garanþia cã dupã semnarea contractului începe acest proiect ºi voi fi
aici ºi atunci când se va inaugura. Dacã se lucreazã la fel cum
se lucreazã la Liceul Militar, va
fi mai devreme, însã nu ºtiu dacã
existã un sistem diferit, dar în
2023 va fi gata”, a precizat Florin Cîþu, premierul României, în
cadrul ºedinþei de la Prefecturã.

Compania Naþionalã de
Investiþii (CNI) : totul e în grafic

Din 2021, am mai auzit de acest
proiect abia în aprilie 2022. Când
CNI a publicat un drept la replica
pentru deputatul de Dolj, Nicolae
Giugea. Parlamentarul a fãcut atunci
o postare prin care atrãgea atenþia
cã proiectul bate pasul pe loc.
“Ca urmare a informatiilor apãrute în spaþiul public, legate de stadiul lucrãrilor la obiectivul de investiþii ”Reabilitare ºi consolidare
corp central Colegiul National
Carol I si Opera Românã Craiova”, atragem atenþia cã au la baza
informatii neverificate, ce induc in
eroare. Întreaga procedurã administrativã ºi toate termenele au fost
respectate, astfel:
o contractul a fost semnat
pe 16 martie 2021;
o în mai puþin de o lunã,

pe 07.04.2021, a fost emis Ordinul de începere pentru serviciile de proiectare;
o la scurt timp, în data de
06.05.2021 a avut loc întâlnirea
de predare a amplasamentului investiþiei cu toate pãrþile implicate
o Antreprenorul a elaborat
ºi depus întreaga documentaþie
necesarã pentru obþinerea celor
douã avize necesare (de la Directia Judeþeanã pentru Cultura
Dolj ºi al Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii).
o Conform procedurii în vigoare, numai dupã obþinerea avizelor specifice monumentelor istorice, Antreprenorul poate depune
documentaþia în vederea obþinerii
Autorizaþiei de Construire, acesta
fiind ultimul pas, independent de
voinþa autoritãþilor locale”

Constructorul susþine cã
Ministerul Culturii întârzie cu
avizele

Pentru cã astãzi începe ºcoala
ºi pentru cã am primit foarte
multe mesaje la redacþia ziarului,
pe mail sau pe pagina de Facebook a ziarului, în legãturã cã acest
proiect de importanþã majorã neam gândit cã ar fi util sã întrebãm
constructorul, care este stadiul de
implementare a acestui proiect þinând cont cã de la semnarea contractului, martie 2021, au trecut
deja aproape 18 luni de zile. Reprezentanþii SC Construcþii Erbaºu SA au rãspuns :
“Credeþi cã putem lucra fãrã
a avea emise toate autorizaþiile
aferente execuþiei? Demararea
lucrãrilor este condiþionatã de
parcurgerea mai multor etape
procedurale ºi obþinerea mai
multor documente. Astfel, conform solicitãrilor din Certificatul de Urbanism, au fost obþinute pânã în prezent majoritatea
avizelor solicitate, cu excepþia
avizului de Securitate la Incendiu de Ia Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã Dolj ºi Avizul de la Direcþia Judeþeanã de
Culturã Dolj, condiþionat de
avizul comisiei S.T.A.I. din cadrul C.N.M.I.”

Ce putem sã înþelegem din
cele douã rãspunsuri, ale CNI,
în aprilie 2022, respectiv, ale
constructorului, în septembrie
2022 ?? Cã Directia Judeþeanã
pentru Cultura Dolj, respectiv
Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii nu s-a ostenit sã
elibereze avizul respectiv, deºi
constructorul a depus toatã documentaþia necesarã.

50 de foºti elevi, la loc de
cinste în cel mai înalt for
ºtiinþific al þãrii – Academia
Românã

Aºadar, mai trece o iarnã grea
peste clãdirea Colegiului Naþional
Carol I, unde de-a lungul anilor au
învãþat ºi au predat nume cu notorietate din toate domeniile. Conform http://balutoiuistorie.info/
mod/page/view.php?id=52, “un
numãr de peste 50 din foþtii elevi þi
absolvenþi ai Colegiului ºi-au câºtigat dreptul de a ocupa un loc în
cel mai înalt for ºtiinþific al þãrii –
Academia Românã þi, astfel, „cavaleri ai spiritului”, au intrat în „familia” selectã a „nemuritorilor”.
Iatã, pentru exemplificare, câteva
nume: matematicienii Gheorghe
Þiþeica ºi Simion Stoilow; diplomatul ºi omul politic Nicolae Titulescu; inginerii-inventatori Gogu
Constantinescu ºi N. Vasilescu
Karpen; poetul Alexandru Macedonski; geologii Ludovic Mrazec,
Sabba Þtefãnescu ºi Nicolae Petrulian; geograful George Vâlsan;
filosoful C. Rãdulescu-Motru;
medicii Constantin Angelescu,
Dimitrie Gerota, Dimitrie Combiescu, Vlad Voiculescu, ªtefan
Milcu ºi Petre Vancea; chimiºtii:
Ilie Murgulescu ºi Eugen Angelescu; juriºtii Ion Tanoviceanu,
Valentin Georgescu ºi George
Fotino; istoricii Dimitrie Pippidi
ºi C.S. Nicolãescu-Plopþor; oamenii politici Gheorghe Tãtãrescu ºi ªtefan Voitec; profesorii,
criticii literari, dramaturgi, eseiºtii Alexandru Marcu, Eugen Ionescu, Alexandru Balaci ºi Petre Pandrea; pictorii: Theodor
Aman ºi Corneliu Baba...”

joi, 8 septembrie 2022

interviu

cuvântul libertãþii / 5
Interviu realizat de MARGA BULUGEAN

Izabela Tiberiade, la Rostock, în Germania:

“Este pentru prima datã când s-a auzit ºi poziþia
romilor asupra evenimentelor din 1992”
În vara anului 1992, mai exact în luna august, în districtul Lichtenhagen din Rostock,
Germania au avut loc revolte xenofobe, rasiste am putea spune, extrem de violente, care
au lãsat urme adânci de mâhnire ºi îngrijorare chiar ºi astãzi. Mai mult, sunt chiar considerate a fi cele mai grave atacuri impotriva
unui alt grup etnic, social din Germania postbelicã, fiind îndreptate împotriva solicitanþilor
de azil ºi a lucrãtorilor contractaþi vietnamezi.
În timpul revoltelor au fost aruncate pietre ºi
cocktailuri Molotov, iar pompierii au fost obstrucþionaþi sã-ºi facã datoria. Iar poliþiºtii au
avut o atitudine pasivã, retrãgându-se uºãr de
la faþa locului, lãsând victimele la voia întâmplãrii, în mâna extremiºtilor violenþi. Aceastã
scenã extrem, întipãritã în minþile multora, a
avut loc în fata aºa-numitei „Sonnenblumenhaus“ (Casa Floarea Soarelui), unde trãiau
muncitorii vietnamezi. Clãdirea gãzduia totoGrupurile Neo naziste au mãrºãluit în faþa Casei Floarea Soarelui din Rostock-Lichtenhagen,
aruncând cocktail-uri Molotov
prin ferestre. Ferestrele s-au
spart, oamenii au început sã þipe,
copiii sã plângã, iar vecinii sã
aplaude. Poliþia nu a intervenit. A
venit, a vãzut ºi a plecat. În 1992,
oraºul de pe coasta Mãrii Baltice
a devenit într-o zi de august, final
de august, un loc de teroare . De
fapt au fost patru zile de teroare
22-26 august 1992.
R : Luna trecutã s-au împlinit treizeci de ani de la acest pogrom, care este unul dintre cele
mai definitorii cazuri de violenþã rasistã din perioada post-reunifiicãrii Germaniei ºi a avut loc
un moment solemn. Ai fost ºi
tu invitatã acolo, dar nu în calitate de simplu invitat, ci invitatul de onoare. Dacã ai putea sã
ne spui mai exact ce a avut loc
la Rostock-Lichtenhagen.
Izabela Tiberiade : La Rostock-Lichtenhagen am fost invitatã pentru a lua parte la ceremonia de comemorare, anul acesta
fiind pentru prima datã când comunitatea de romi, din þara noastrã a avut reprezentare. Inviaþia
oficialã am primit-o din partea
Primariei Rostock ºi al Preºedintelui Federal Frank Walter Steinmeier. Se ºtie foarte clar cã ura
atacanþilor de extremã drepta a
fost direct adresata romilor care
solicitau azil. Este pentru prima
datã când poziþia romilor asupra
evenimentelor din acea vreme este
luatã serios în considerare. Totodatã, este pentru prima datã când
ne revendicãm dreptul de a
schimba narrativa, care încâ ne
afecteazã imaginea.
R : Aºa cum bine se ºtie, la
începutul anilor 1990, sute de
romi au fugit din România în
Germania ºi au solicitat acolo
azil. Mai exact au solicitat azil
la centrul central de primire din
Rostock-Lichtenhagen. Numãrul celor care au solicitat azil a
depãºit la un moment dat numãrul camerelor disponibile ºi
atunci, romii s-au aºezat afarã, în faþa centrului, într-o zonã

datã, ºi „Recepþia centralã pentru solicitanþii
de azil“ (ZAST) din nord-estul Germaniei. În
acest context, anul acesta, la finele lunii august, Preºedintele federal Frank-Walter Steinmeier a fost invitat la Rostock cu ocazia comemorãrii revoltelor rasiste din districtul Lichtenhagen de acum 30 de ani. Alãturi de preºedintele federal au mai fost prezenþi, Manuela Schwesig (SPD), ministru-preºedinte al landului Mecklenburg – Pomerania Inferioarã; Reem Alabali Radovan, ministru la Cancelaria Federalã,
Alabali-Radovan (SPD), Comisarul Guvernului
Federal pentru Migraþie ºi Refugiaþi ºi nu în
ultimul rând, primarul orasului Rostock. Evenimentul s-a dorit a fi unul de înaltã þinutã, iar
la el a luat parte ºi Izabela Tiberiade, o tânãrã de
etnie rromã, absolventã a Universitãþii Malmo
din Suedia, care ºi-a aprofundat studiile în zona
drepturilor omului, cu care am stat de vorbã în
cadrul unui amplu interviu.

rezidenþialã. Atacurile rasiste au
început într-o zi de sâmbãtã, 22
august. Deºi sunt jurnalistã,
trebuie sã recunosc, la acea vreme, o parte din mass-media a
ajutat la propagarea urii faþã de
romi, ceea ce a alimentat revoltele. Cred cã aºa s-au derulat
acþiunile….
I.T : Da, aºa s-au desfãºurat
evenimentele... Mai mult, chiar cu
o zi înainte de începerea pogromului, ziarul Ostsee Zeitung a
citat tineri localnici spunând cã ar
putea trãi bine cu vietnamezii, dar
nu cu romii, de care ar fi vrut sã
scape. Atacurile au continuat timp
de câateva zile, iar rromii au suportat în Germania acelaºi tratament de care fugiserã din România comunistã. De asta cred cã
acum am putea sã ne organizãm
ºi sã înþelegem mult mai bine
mecanismele rasismului ºi cum
acesta favorizeazã migraþia forþatã a romilor.
R : Sã mergem puþin pe ºirul
evenimentelor din 1992, ca sã
înþeleagã foarte bine cititorii
noºtri ce s-a întâmplat acolo.
Aºadar, dupã pogrom, locuitorilor din blocurile vecine li s-a
oferit cazare fãrã chirie pentru
o lunã. Victimele, pe de altã
parte, nu primesc niciun ajutor
– ºi nicio compensaþie. Dimpotrivã: mai întâi sunt distribuiþi
în adãposturi de urgenþã din toatã þara, apoi cererile de azil le
sunt respinse. Dreptul la azil se
diminueaza ca rezultat al Legii
Fundamentale adoptate dupã
atacuri….Astãzi, totuºi, vedem
un început de colaborare, despre
care aº vrea sã ne vorbeºti tu. ªi
sã ne spui ºi care e rolul tãu în
acest process de reabilitare.
I.T : În primul rând, legãtura
cu autoritãþile germane, cu miºcarea civicã, cu mass media ºi
implicit cu victimele din România, o pãstrez eu, iar toate aceste
demersuri le realizez prin intermediul organizaþiei tatãlui meu, unul
dintre cei mai respectabili rromi
din Craiova, Romeo Tiberiade.
Totodatã, am avut ocazia de a
lungul anilor sã lucrez pentru iniþitiva europeanã pentru comemo-

rarea genocidului Romilor (Roma
Holocaust Remembrance), întrun parteneriat solid cu Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma, din Hiedelberg. Iniþiativa se numeºte Dikh
he na bister (Dikh He Na Bister Dikh He Na Bister (2august.eu).
Iar aceastã iniþiativã a constitutit
fundamentul care a stat la baza
deciziei Parlamentului European.
Astfel, prin aceastã decizie, ziua
de 2 August s-a declarat a fi Ziua
Europeanã pentru Comemorarea
Holocaustului Rom (15 aprilie2015) European Roma Holocaust Memorial Day.
R : Cât este de greu pentru
tine sã vorbeºti de momentul 2226 august 1992 ºi ce vrei sã faci
mai departe ?. Ce întrebãri ar
trebui sã ne punem vizavi de
moment Rostock ºi cum te raportezi tu la aceste întrebãri ?
I.T : Cum ne-au marcat atacurile de la Rostock-Lichtenhagen? De ce a trebuit sã emigrãm
în Germania ca sã solicitãm azil?
Ce consecinþe are asupra noastrã, astãzi, faptul cã am trecut
prin aceste întâmplãri oribile,
care se repet de a lungul anilor?
Ce credem cã este important
pentru noi dupã atât de mult în
care nimeni nu a întrebat nimic
? Ce s-a schimbat de atunci ºi
pânã acum în viaþa comunitãþii
rrome din þara noastrã ?.... Pentru mine, aceste întrebãri vin
natural, nu mã suprind ºi asta
pentru eu am studiat ºi acum
aprofundez drepturile omului, ºi
am înþeles imediat cã este nevoie de un parteneriat puternic între instituþiile statului german ºi
instituþiile statului român pentru
ca aceste momente sã fie marcate ºi recunoscute ca fiind atacuri la adresa romilor. Am avut
aºadar ocazia sã colaborez cu
multe organizaþii international
care au ca obiect de activitate
apãrarea drepturilor omului.
R : Putem sã vorbim astãzi,
în Mileniul III, de rasism, de
segregare, când vine vorba despre romi ?
I .T : La noi da....din pãcate.
Romii au parte de acþiuni rasiste,

de inegalitãþi de ºanse la educaþie
ºi constatãm ºi un proces de segregare. Sunt ºcoli unde pãrinþii
elevilor români solicitã conducerii sã nu înscrie în ºcoala respectivã copii rromi. Ar trebui sã ne
întrebãm de ce aceste generaþii,
dupã 30 de ani de la pogrom, aleg
în continuare sã solicute azil pe
continentul american. Este crucial pentru procesul de vindecare
pe care romii l-au început cu paºi
mãrunþi, vindecare dupã ani de
nerecunoaºtere a sclaviei, a genocidului din Al Doilea Rãzboi
Mondial, a sistemului de segregare, asimilare ºi discriminare din
perioada comunistã.
R. Legat de momentul Rostock 1992, ce ai fãcut tu în
concret ?
I.T : În primul rând, i-am contactat pe cei care au trãit momentele ºi am stat de vorbã cu fiecare
în parte. Mãrturiile lor au fost prezentate în faþa mai multor organizaþii din Rostock, au fost trimise
inclusiv la Primãria de acolo.
Astfel, a fost posibil pentru prima datã, dupã 30 de ani de la atacurile respective, sã-i reprezint pe
romi ºi sã vorbesc liber la Rostock, în Germania, despre antirasism ºi anti-fascism. Am avut
discuþii punctuale cu reprezentanþii
Primãriei Rostock, le-am explicat
cât este de important pentru noi
sã fim prezenþi în toate acþiunile
îndreptate împotriva rasismului ºi
al grupãrilor neo-fasciste, deoarece viaþa romilor a continuat dupã
Rostock-Lichtenhagen. Dar cu
menþiunea cã rãnile trecutului nu
au fost niciodatã vindecate, romii
nu au scãpat de discriminarea
rasialã, prezentã în fiecare aspect
al vieþii lor. În cele din urmã, Rostock-Lichtenhagen este doar o un
episod dintr-un ºir constant de
discriminare, inegalitate ºi nedrepatate. Chiar ºi astãzi, romii trãiesc adesea în sãrãcie ºi sunt refuzaþi în cafenele, sau orice insituþie a statului ºi asta pentru cã
unii se încãpãþâneazã sã nu renunþe la costumul tradiþional.
R : Cum s-a desfãºurat evenimentul de anul acesta de la
Rostock ?
I.T : A fost un moment destul
de emoþionant pentru cã delega-

þia noastrã care s-a deplasat pânã
în faþa Casei Floarea Soarelui. Au
fost prezenþi urmãtorii : doamna
Nguyen Do Thinh( reprezentatul vietnamezilor), care a reuºit
sã scape atunci ca prin urechile
acului, Romani Rose, preºedintele Consiliului Central al Germaniei Sinti ºi Romilor ºi nu în
ultimul rând, preºedintele federal Frank-Walter Steinmeier. Vreau sã spun de la început cã
domnul Frank-Walter Steinmeier
trateazã victimele cu respect ºi a
fost foarte mulþumit de prezenþa
mea, fiind un pas spre o mai bunã
comunicare ºi colaborare, pentru o schimbare. Preºedintele
Frank-Walter Steinmeier mi-a
oferit mulþumiri pentru eforturile mele de a crea o cale spre vindecarea celor afectaþi. Dupã comemorare, ne-am adunat în sala
mare a Primãriei unde preºedintele Steinmeier a vorbit despre
responsabilitatea politicã pentru
pogrom. Apoi am fost eu invitatã ºi reprezentantul comunitãþii
vietnameze. Preºedintele Steinmeier a ascultat cu mare atentie
toatã prezentarea fãcutã de mine,
la fel ºi restul invitaþilor. A fost
prima oarã când ºi noi, rromi, neam spus punctul de vedere.
R. Ce urmeazã dupã aceastã
întâlnire. Unde vrei sã duci demersul ?
I.T : Aceasta tradiþie a urii rasiste pe care o resimtim crunt,
determinã fiecare decizie de viaþã – direct sau indirect. Tinerii
noºtrii, încã nu au access la educaþie iar mulþi aleg sã solicite azil
în alte pãrþi ale lumii, iar migraþia
forþatã este un subiect pe care
România trebuie sã-l ia în considerare. ªi la Rostock am subliniat gravitatea rasismului, cât de
dificilã este aceastã amintire pentru pãrinþii mei ºi romii din communitatea mea. Mi-am dat seama cât de mare este responsabilitatea mea de a oferi comunitãþii
mele un sprijin, o voce care pânã
acum nu a rãzbit în cancelariile
europene. Discutiile noastre au
fost ºi în jurul unei colaborãri pe
termen lung, a unei colaborãri
vitoare, ºi am lansat inclusive
invitaþia pentru o vizitã în municipiul Craiova.
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Maniu Adriana ºi Radu Marilena,
cu domiciliul în Bucureºti, Sector 3,
Str.Lucreþiu Pãtrãºcanu, nr.15,
bl.MC19, sc.1, ap.6, anunþã elaborarea
primei versiuni a planului: Elaborare
P.U.Z. pentru introducere teren în intravilan, parcelare terenuri, reglementare indici urbanistici ºi a circulaþiilor
în zonã, în vederea construirii de locuinþe individuale cu regim de înãlþime P+2 ºi operaþiuni cadastrale aferente (alipire ºi dezmembrare în vederea parcelãrii), Mun.Craiova, Jud.Dolj,
Str.Drumul Muntenilor, Nr.70C, 70D, 72,
72X, T24/P5/Lot2, 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, jud.Dolj ºi la domiciliul titularului: Bucureºti, Sector 3, Str.Lucreþiu
Pãtrãºcanu, nr.15, bl.MC19, sc.1, ap.6.
Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Dolj în termen de 15 zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. organizeazã concurs pentru ocuparea a 4
posturi de conducator autospeciala in
cadrul Departamentului Salubrizare, Dezapezire si Activitate Curatenie Interioara.
Dosarele de concurs se depun la sediul
societãþii din strada Brestei nr 129A, pânã
la data de 14.09.2022, ora 12.00. Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon
0251/414.660, interior 121.
CONSILIUL Local Bratovoeºti organizeazã licitaþie publicã în vederea
concesionãrii pe o perioadã de 49 ani
a unui imobil-teren în suprafaþã totalã
de 2.200mp, aflat în domeniul public al
Comunei Bratovoeºti, situat în satul
Prunet, comuna Bratovoeºti, T58, P347,
numãr cadastral 30071, 30072, în vederea desfãºurãrii activitãþi în turism.
Documentaþia de participare se poate
solicita ºi obþine de la sediul Consiliului Local Bratovoeºti; preþul este de
10Lei. Data-limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 22.09.2022, ora 10.00. Datalimitã de depunere a ofertelor, într-un
singur exemplar, este 29.09.2022, ora
09.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeºti, com.Bratovoeºti, sat Bratovoeºti, nr.67. ªedinþa publicã de licitaþie
va avea loc în data de 29.09.2022, ora
10.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeºti, telefon: 0251/371.029.

CONSILIUL Local Bratovoeºti organizeazã licitaþie publicã în vederea
concesionãrii pe o perioadã de 49 ani
a unui imobil-teren în suprafaþã totalã
de 1.332mp, aflat în domeniul public al
Comunei Bratovoeºti, situat în satul
Bratovoeºti, comuna Bratovoeºti, T5,
P108/1, numãr cadastral 40849, în vederea desfãºurãrii activitãþi comerciale. Documentaþia de participare se poate solicita ºi obþine de la sediul Consiliului Local Bratovoeºti; preþul este de
10Lei. Data-limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 22.09.2022, ora 10.00. Datalimitã de depunere a ofertelor, într-un
singur exemplar, este 29.09.2022, ora
09.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeºti, com.Bratovoeºti, sat Bratovoeºti, nr.67. ªedinþa publicã de licitaþie
va avea loc în data de 29.09.2022, ora
10.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeºti, telefon: 0251/371.029.
CONSILIUL Local Bratovoeºti organizeazã licitaþie publicã în vederea
concesionãrii pe o perioadã de 49 ani
a unui imobil-teren în suprafaþã totalã
de 650mp ºi o construcþie 172mp aflat
în domeniul public al Comunei Bratovoeºti, situat în satul Prunet, comuna
Bratovoeºti, T8, P167, numãr cadastral
32679 ºi 32679-C1 în vederea desfãºurãrii activitãþi în turism. Documentaþia
de participare se poate solicita ºi obþine de la sediul Consiliului Local Bratovoeºti; preþul este de 10Lei. Data-limitã
pentru solicitarea clarificãrilor:
22.09.2022, ora 10.00. Data-limitã de depunere a ofertelor, într-un singur exemplar, este 29.09.2022, ora 09.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeºti, com.Bratovoeºti, sat Bratovoeºti, nr.67.
ªedinþa publicã de licitaþie va avea loc
în data de 29.09.2022, ora 10.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeºti, telefon: 0251/371.029.
Asociaþia Contab Etic Expert, în
calitate de coordonator al proiectului
2021-1-RO01-KA220-SCH-000027872,
anunþã prima întâlnire dedicatã managementului de proiect în perioada 2630 aug în Van, Turcia. S-au alãturat României pentru a descoperi noi metode
de combatere a bullyingului ºi discriminãrii urmãtoarele þãri: Turcia, Grecia,
Anglia, Malta, Bulgaria, Croaþia. Pentru
mai multe informaþii, vã invitãm sã accesaþi site-ul proiectului: https://theatreofeuropeandreams-ro.webnote.ro.
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VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând urgent apartament 2 camere ultracentral, english-park.
Contact: 0722/753.922.
Vând 6 apartamente
noi, zona Banu Mãrãcine. Telefon: 0727/
492.323.
Vând 2 camere decomandate, îmbunãtãþite. Rovine, et. 4/4. Telefon: 0766/348.398.
VÂND apartament 2
camere, ultracentral,
Piaþa Prefecturii. Telefon: 0768/107.255.

Vând apartament ultracentral Bulevard (insula) 1 Mai cu vedere la
bulevard, 4 camere cu
încãlzire centralã pe
gaz, aer condiþionat,
baie ºi bucãtãrie în condiþii excelente, beci cu
stelaje metalice. Telefon: 0744/395.382 între orele 09:00-15:00.

CASE
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon: 0752/641.487.

CUMPÃRÃRI

Cumpãr apartament 3
camere, centru. Telefon 0729/960.795.
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Aron Viorica anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectele ”Construire imobil
D+P+3 cu destinaþia locuinþe colective ºi parcãri la demisol”, propus a
fi amplasat în Craiova, Bd. Oltenia, nr.15A ºi ”Construire imobil D+P+3
cu destinaþia locuinþe colective ºi parcãri la demisol”, propus a fi amplasat în Craiova, Bd. Oltenia, nr.15B.
Informaþiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, jud. Dolj ºi la sediul Aron
Viorica din com. Fãrcaº, sat Fãrcaº, nr. 273, jud. Dolj în zilele de lunijoi între orele 8-16 ºi vineri între orele 8-14.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1.

Comuna Giubega, Judetul Dolj, titular al proiectului ”Modernizare
drumuri de interes local in comuna Giubega, judetul Dolj” anunþã
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului pentru proiectul ”Modernizare drumuri
de interes local in comuna Giubega, judetul Dolj”, propus a fi amplasat în comuna Giubega, judetul Dolj.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot
fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Criova
str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni- joi, între orele 8,0016,30 si vineri între orele 8,00-14,00 precum si la urmatoarea adresa de
internet http://apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe
pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

ÎNCHIRIERI

PARTICULAR, închiriez apartament 3 camere, decomandat,
mobilat, utilat, zona
George Enescu - Liceul
Energetic. Telefon:
0740/991.323.
Zonã Universitate – Închiriez garsonierã ultra
spaþioasã, mobilatã
modern, cu dotãrile necesare. Telefon: 0770/
223.510.

TERENURI

Vând teren Metro
910 mp. Strada Aeroportului. Telefon:
00393287952955.
Închiriez teren la ºosea,
pretabil investiþie, 1,5
Ha extravilan, 48 m
deschidere, Segarcea.
Telefon: 0783/178.838.
Vând teren intravilan –
Cârcea la stradã –
4.000 mp – 10 euro negociabil. Telefon: 0766/
503.967.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.

Vând în Bãile Govora
400 mp ºi 1500 mp;
asfalt lângã pãdure, utilitãþile instalate. Telefon:
0744/563.640, 0770/
661.438.
Vând loc pentru casã la
10 km Craiova (ºi alte
construcþii diverse). Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 2000 mp
(locuri de casã intravilan cu toate utilitãþile
apã, canal, electricitate,
gaze) Cârcea - situat în
faþa vilelor de la ieºirea
din Comuna Cârcea pe
dreapta spre Craiova.
Telefon: 0720/231.610.
Vând 2 terenuri langa
FABRICA DE TERMOPANE ,,Q FORT” –
GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/
641.487.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000 m-2000
m, deschidere 35 m,
dupa Peugeot. Telefon:
0773/996.446.
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Vând teren intravilan
SC Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha.
Telefon: 0769/456.241.

OFERTE SERVICIU

S.C. RECONSTRUCT
FIRST JOB S.R.L. Angajeazã muncitori calificaþi, necalificaþi. Telefon: 0744/336.810.
IDAVERYCARPAT
SRL, cautã pentru angajare sãpãtor manual
(muncitor necalificat).
Relaþii la telefon 0763/
997/476.
Caut femeie îngrijire
permanentã bãtrânã.
0749/310.693. sau
0766/232.108.
S.C GRANDE LENIQI
MIRSAD S.R.L, C.U.I
40900001, angajeazã
patiseri. Contact la:
0759/490.811.
EGB COMPANY SRL
cautã pentru angajare
mecanic instalator pentru de echipamente
electrice. Relaþii la 0763/
997/476.

1.Informaþii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscalã, adresa, numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail,
persoanã de contact: Comuna Bistreþ, comuna Bistreþ, Str.Calea Dunãrii
nr.192, judeþul Dolj, telefon 0251/355.011, fax 0251/355.550, e-mail: primariabistret@gmail.com, cod fiscal 4553895. 2.Informaþii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã fie concesionat: -teren arabil în suprafaþã 54.526mp, care face
parte din terenul în suprafaþã de 79.526mp, intravilan situat în localitatea
Bistreþ, Cv 48, P1, fost C.A.P.Bistreþ, Sector Zootehnic, judeþul Dolj, cu
nr.cadastral 36513, înscris în CF 36513 a localitãþii Bistreþ; -teren arabil în
suprafaþã 65.999mp, care face parte din terenul în suprafaþã de 100.000mp
(99.999mp din mãsurãtori), intravilan situat în localitatea Bistreþ, T 47, P1,
fost C.A.P.Bistreþ, judeþul Dolj, cu nr.cadastral 876, înscris în CF 695 a
localitãþii Bistreþ; -teren extravilan cu destinaþia arabil în suprafaþã de
24.662mp, situat în localitatea Bistreþ, Tarlaua 34, judeþul Dolj, conform
caietului de sarcini; Terenurile aparþin domeniului public al Comunei Bistreþ,
aprobat prin H.C.L.nr.82/13.10.2021 ºi O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informaþii privind documentaþia de atribuire: se regãsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire: la cerere, documentaþia de atribuire se poate procura de la sediul Comunei Bistreþ. 3.2.Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Comuna Bistreþ, cu sediul în comuna
Bistreþ, Str.Calea Dunãrii nr.192, judeþul Dolj. 3.3.Costul ºi condiþiile de
platã pentru obþinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4.Datalimitã pentru solicitarea clarificãrilor: 19.09.2022, ora 15.00. 4.Informaþii
privind ofertele: 4.1.Data-limitã de depunere a ofertelor: 27.09.2022, ora
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Bistreþ, comuna
Bistreþ, Str.Calea Dunãrii nr.192, judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în
care trebuie depusã fiecare ofertã: un exemplar. 5.Data ºi locul la care se va
desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor: 28.09.2022, ora 10.00,
la sediul Comuna Bistreþ, din comuna Bistreþ, Str.Calea Dunãrii nr.192, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de email ale instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele
pentru sesizarea instanþei: Judecãtoria Bãileºti, Secþia Contencios Administrativ, cu sediul în municipiul Bãileºti, Str.Victoriei nr.46, judeþul Dolj,
telefon 0251/312.457, fax 0251/312.457, E-mail: judecatoria.bailesti@just.ro. 7.Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în
vederea publicãrii: 05.09.2022.

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

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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

An
An încheiat
încheiat pentru
pentru Koljic
Koljic
Atacantul bosniac al Universitãþii Craiova, Elvir Koljic, s-a accidentat în partida
cu Hermannstadt, de la Mediaº, din etapa a 8-a a Superligii, ºi va lipsi o perioadã lungã de pe gazon. Vârful de 27
de ani va suferi o intervenþie
chirurgicalã la tendonul femural, la care a mai avut probleme în trecut, ºi are ºanse mici
sã revinã pe gazon anul acesta. Cel mai probabil, Koljic va
reveni pe gazon dupã pauza de
iarnã. Achiziþionat în urmã cu
4 ani de Universitatea Craiova, Elvir Koljic s-a confruntat cu probleme medicale grave în fiecare sezon. În 23
martie 2019, „Dragonul”
ªtiinþei a suferit o ruptura la
tendonul femural, la naþionala
Bosniei, care l-a þinut departe
de teren ºapte luni, el fiind trimis la Barcelona pentru o in-

tervenþie chirurgicalã. În octombrie 2019, într-un meci de
Cupa României cu Voluntari,
bosniacul a avut a doua accidentare gravã, fisurã de vertebrã lombarã suferitã l-a þinut
pe bancã timp de trei luni. În
octombrie 2020, dupã ce marcase 6 goluri în primele 6 etape din Liga 1, Koljic a fost
acroºat de fundaºul ieºean
Ovidiu Mihalache ºi a suferit
o fracturã de peroneu, în urma
cãreia a lipsit o jumãtate de an
de pe gazon. În decembrie
2021, atacantul Universitãþii
Craiova s-a accidentat din
nou, apoi a recidivat în primãvara acestui an, reintrând apoi
pentru ultimele partide ale sezonului. Bosniacul s-a accidentat grav ºi pe vremea când evolua la Lech Poznan, în Polonia, fiind operat dupã ce ºi-a
rupt ligamentele încruciºate.

În acest sezon, Koljic nu a
reuºit sã marchdeze niciun gol
în cele 12 partide în care a evoluat, ultima sa reuºitã fiind în
barajul pentru calificarea în
preliminariile Conference League, cu FC Botoºani, din finalul stagiunii precedente. În 101
meciuri disputate pentru universitatea craiova, Koljic a reuºit 33 de goluri ºi 13 pase decisive. În aceste condiþii, pânã
la finalul acestui an, Mirel Rãdoi se bazeazã în linia ofensivã pe Jovan Markovic, Andrei
Ivan ºi Rivaldinho.
Un alt jucãtor important de
care Mirel Rãdoi va fi privat
în urmãtoarele meciuri este
ªtefan Baiaram, care a suferit
o rupturã muscularã ºi va rata
derby-urile cu CFR Cluj ºi
FCSB, sperându-se în recuperarea sa dupã pauza provocatã
de meciurile echipelor naþio-

campionat, ar putea reintra la
derby-ul cu CFR Cluj, programat duminicã, de la ora 21.30,
în Gruia.

nale, de la finalul lunii septembrie. În schimb, Raul Silva ºi
Ante Roguljic, care au absentat la ultimele trei meciuri de

Sorin Cârþu: „Echipa are un mare defect:
superficialitatea”
În ziua în care a împlinit 74
de ani de existenþã, Universitatea Craiova a reuºit o remontada antologicã, la Severin, contra Farului Constanþa. Oltenii au
fost conduºi cu 3-1, dar au reuºit sã câºtige cu 4-3 în faþa echipei lui Gicã Hagi, cãreia i-au provocat prima înfrângere din acest
sezon. Preºedintele ªtiinþei, Sorin Cârþu, a declarat cã din cauza unor astfel de partide pline
de dramatism a renunþat la cariera de antrenor, adãugând cã
se bucurã în mod special pentru reuºitele lui Markovic ºi Nistor, jucãtori care au parcurs perioade mai complicate. „Sorinaccio” spune cã încã simte
gustul amar al eliminãrii din cupele europene, dupã un alt thriller, returul de la Beer Sheva,
când Universitatea Craiova a fost
scoasã din play-off-ul Conference League în urma lovituri-

lor de departajare. Marele defect
din jocul ªtiinþei este superficialitatea, spune gloria echipei din
Bãnie.
„Din cauza unor astfel de
meciuri m-am lãsat de antrenorat, mi-ar fi fost greu sã gestionez acum, când eºti tânãr e altceva, deºi la final te bucuri de
succes ºi mai mult, când revii.
La un moment dat era numãraþi,
dacã eram la box. Sã revii de la
1-3 contra unei echipe care nea pus probleme, a jucat agresiv,
e un rezultat super, meritã felicitaþi bãieþii cã nu au cãzut, nu
au fost copleºiþi, probabil la pauzã Mirel a punctat decisiv unde
s-a greºit. Mã bucurã revenirea
lui Markovic, pentru cã are calitate, e important pentru el sã
recidiveze. E bine ºi pentru Nistor, pentru cã a trecut printr-o
perioadã mai grea, trebuie sã-l
mobilizeze, sã redevinã jucãto-

rul acela important care a fost
pentru noi. Avem încã aceastã
ranã deschisã, a eliminãrii din
Europa. De necazul meciului de
la Beer Sheva nu m-am mai uitat la niciun joc de campionat,
am vãzut numai partidele Universitãþii Craiova. Avem speranþe pentru derby-urile cu CFR ºi
FCSB, sunt meciuri de orgoliu,
te obligã sã fii la un nivel înalt.
Nu intru într-o analizã, dar nu e
bine, jucãm cu trei fundaºi centrali ºi luãm goluri pe axul central. Sunt ºi jucãtori cu mare
experienþã. Avem un defect
mare, o superficialitate în joc.
ªi la Beer Sheva am dat gol în
104 ºi am primit în 105. Nici nu
am intrat bine în teren ºi era deja
1-0 pentru Farul. În momentul
în care rezolvãm aceste probleme, sigur ne putem îndeplini
obectivele. Aº vrea ca Rãdoi sã
fie foarte strict în tot ceea ce le
cere jucãtorilor” a declarat Sorin Cârþu.

Screciu: „Rãdoi e un antrenor apropiat de jucãtori ºi
asta ne ajutã”

Pentru Vladimir Screciu, venirea lui Mirel Rãdoi la Universitatea Craiova constituie un
avantaj ºi în plan individual, datoritã faptului cã actualul antrenor a evoluat, în cariera de fotbalist, pe posturile acoperite ºi
de Screciu: stoper ºi închizãtor.
„Pentru toatã echipa cred cã
a fost un plus venirea lui Mirel
Rãdoi, pentru cã este un antrenor foarte comunicativ ºi apropiat de jucãtori. Pentru mine
personal cred cã e cu atât mai
important, deoarece Mister e fai-

pe ambele poziþii ºi îmi place sã
joc ºi fundaº, ºi mijlocaº. Din
moment ce multã lume mã întreabã ce prefer, pentru mine
asta înseamnã cã mã descurc
bine pe ambele posturi, iar asta
nu poate decât sã mã bucure” a
declarat Vladimir Screciu.

mos pentru cã a jucat foarte bine
pe ambele poziþii pe care le acopãr ºi eu, fundaº central ºi închizãtor, aºa cã am foarte multe de învãþat de la dumnealui.
Îmi spune mereu sã am încredere în mine, pe lângã sfaturile
tactice. Eu mã simt la fel de bine

Liga I – etapa a X-a
Botoºani – UTA, vineri, ora 18.45
Chindia – Sepsi, sâmbãtã, ora 13
Hermannstadt – Petrolul, sâmbãtã, ora 15
Fcu – Rapid, sâmbãtã, ora 21.30
Farul – FC Argeº, sâmbãtã, ora 18.30
CFR Cluj – „U” Craiova, duminicã, ora 21.30
Mioveni – „U” Cluj, luni, ora 18
FCSB – Voluntari, luni, ora 21
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1. Rapid
2. Farul
3. Petrolul
4. Hermann.
5. Craiova
6. Argeº
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10-4
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21
18
17
16
14
13

7. CFR Cluj
8. Botoºani
9. UTA
10. FCU
11. Sepsi
12. Voluntari
13. FCSB
14. Mioveni
15. „U” Cluj
16. Chindia
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3
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1
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3
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13-9
8-7
8-10
11-10
9-7
6-10
9-12
5-13
5-11
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