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Pe mãsurã ce se apropie toamna,
tot mai mulþi craioveni se debranºeazã
de la reþeaua publicã a oraºului.
Peste 1.500 de cereri din partea
locatarilor au fost înregistrate pânã
acum la SC Termo Craiova. Toate
solicitãrile vor fi analizate ºi se va da un rãspuns
pânã la data de 1 septembrie, când se încheie
oficial perioada de debranºãri.
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Acum 30 de ani începea sfârºitul Cortinei de Fier
MIRCEA CANÞÃR
La 19 august 1989, circa 700 turiºti
est-germani aflaþi în vacanþã la Sopron,
în Ungaria, profitând de deschiderea
frontierei cu Austria, de care au fost înºtiinþaþi printr-o „invitaþie la picnic”, au
trecut-o pentru a ajunge în Germania Federalã. Era prima breºã decisivã, - prin
implicarea serviciilor secrete ale celor
douã þãri (Ungaria ºi Austria)-, în ceea
ce s-a numit „Cortina de Fier”, preludiul
prãbuºirii acesteia. Un detaliu: miniºtrii
de externe ai celor douã state, Alois
Mock ºi Gyula Horn tãiaserã simbolic
gardul de la frontierã, încã din luna mai.
Ieri, premierul ungar Viktor Orban ºi
cancelarul german Angela Merkel, s-au
întâlnit pentru a comemora evenimentul, în pofida divergenþelor care existã
pe problema imigranþilor, a politicii de
azil, deloc împãrtãºite de Viktor Orban.
Un serviciu religios ecumenic, discuþii

tete-a-tete ºi o conferinþã de presã comunã, erau anunþate. Acum 30 de ani
însãºi cancelarul german Angela Merkel
se afla în RDG, în Berlinul de Est, lucrând la un institut de cercetare. Pânã la
9 noiembrie, când s-a prãbuºit Zidul
Berlinului. Ultima întâlnire între Viktor
Orban ºi cancelarul german Angela Merkel a avut loc anul trecut, cu ocazia deplasãrii premierului ungar la Berlin, rugat fiind sã-ºi flexibilizeze atitudinea faþã
de solicitanþii de azil aflaþi la frontierã.
Dupã cum se ºtie Viktor Orban a închis
pe o distanþã de 200 km orice posibilitate de penetrare a frontierei cu Serbia ºi
Croaþia. Cel puþin la nivel declarativ,
Angela Merkel, 65 ani, nu-l are „la inimã” pe Viktor Orban (56 ani) pe motivul frondei acestuia la chestiunea imigraþiei, acuzându-l de derive anti-democratice în exercitarea puterii. De altfel

FIDESZ-ul condus de Viktor Orban este
momentan suspendat din PPE, familie
politicã dominatã de creºtin-democraþii
germani. Pentru Viktor Orban, Bruxelles-ul este noul bastion al „Internaþionalei” a cãrei tacticã de luptã este... imigraþia. Cu toate aceste cancelarul Angela Merkel a mãrturisit cã germanii vor fi
recunoscãtori Ungariei pentru contribuþia la „miracolul unificãrii þãrii lor”. De
altfel Germania rãmâne principalul partener economic al Ungariei, notabilã fiind relocarea unor fabrici constructoare
de autoturisme. S-a mai întâmplat însã
ceva: Comisia Europeanã a anunþat la 25
iulie a.c. cã a sesizat Curtea de Justiþie a
Uniunii Europene (CJUE) în legãturã cu
legislaþia ungarã botezatã „stop Soros”
care considerã infracþiune penalã susþinerea de particulari sau ONG-uri a cererilor de azil, chiar cu titlul de sejur,

pedeapsa prevãzutã mergând pânã la 12
luni de închisoare. Legea în discuþie purtând numele miliardarului american de
origine maghiarã, George Soros, este
consideratã a fi contrarã dispoziþiilor
europene pe procedurile de azil ºi primire. Pe de altã parte, purtãtorul de cuvânt al guvernului ungar a menþionat pe
Twitter cã Budapesta e pregãtitã sã-ºi
apere punctele de vedere la o manierã
fermã ºi clarã, din dorinþa protejãrii culturii creºtine în Europa. Cu toate acestea, Viktor Orban, principalul actor politic al grupului de la Viºegrad, nu este
dispus sã facã nici o concesie, pe dosarul imigraþiei, dovadã cã la alegerile
europarlamentare din 26 mai a.c. FIDESZ a fãcut scor. Rãmâne de urmãrit, dacã dupã întâlnirea de ieri, cu cancelarul german, va fi dispus la un viraj
de atitudine.
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De ani buni, Zilele Municipiului Bãileºti au loc în ultimul
weekend al lunii lui Gustar ºi nu putea fi altfel nici de aceastã
datã, deºi bugetul localitãþii nu este unul prea generos. Ediþia a
XIX-a îºi concentreazã programul de manifestãri în perioada
22-25 august 2019, primarul oraºului, Costel Pistriþu, afirmând
cã s-a dorit, chiar ºi în aceste condiþii financiare, pãstrarea
tradiþiei organizãrii evenimentului, mizându-se pe promovarea
valorilor locale. Astfel, timp de patru zile, bãileºtenii se vor
bucura de spectacole de muzicã popularã ºi uºoarã, de fanfarã
ºi de teatru, proiecþii de film ºi întreceri sportive. De asemenea, ca de fiecare datã, la Casa Memorialã „Amza Pellea” vor
avea loc o slujbã de pomenire pentru „Nea Mãrin al oltenilor”
ºi o festivitate de acordare de distincþii ºi diplome pentru
personalitãþi ºi un Cetãþean de Onoare al oraºului: pugilistul
Alexandru Gabroveanu, care are origini bãileºtene.
Bãileºtiul rãmâne ºi astãzi una
dintre cele mai cunoscute localitãþi doljene, ducându-i renumele,
în primul rând, Amza Pellea –
„Nea Mãrin al oltenilor”, ca ºi
actorul Marcel Iureº, scriitorul
Petre Anghel ori sportiva Adriana
Nechita. Sãptãmâna aceasta,
municipiul îºi sãrbãtoreºte trecutul ºi prezentul printr-un bogat
program de manifestãri, cele mai
multe de divertisment, dar ºi prin
întreceri sportive ºi evenimente
culturale. Organizatori principali
sunt Primãria ºi Consiliul Local
Bãileºti, împreunã cu Casa de
Culturã „Amza Pellea” ºi Biblioteca Municipalã „Petre Anghel”.
„Avem un buget mai mic anul
acesta ºi am fost la limitã cu finanþarea Zilelor oraºului. Derulãm
nu mai puþin de 27 de proiecte

europene pentru care asigurãm
cofinanþare de 2 la sutã, la care
se adaugã multe alte cheltuieli.
Dar nu puteam întrerupe tradiþia
acestei sãrbãtori… Aºa cã am
decis sã ne promovãm ºi mai mult
valorile intelectuale ºi sportive locale, împreunã cu care organizãm
programul de evenimente în cele
patru zile de sãrbãtoare. Un loc
aparte îl va ocupa, desigur, Amza
Pellea: desfãºurãm cea de-a XI-a
ediþie de manifestãri la Casa Memorialã, unde îi aºteptãm atât pe
localnici, cât ºi pe invitaþi”, ne-a
declarat, ieri, primarul municipiului Bãileºti, Costel Pistriþu.
Deschiderea oficialã a manifestãrilor din cadrul celei de-a
XIX-a ediþii a Zilelor Municipiului Bãileºti va avea loc joi, 22 august 2019, ora 19.00, la Casa de

Culturã „Amza Pellea”, cu un
spectacol de teatru al trupei
„Masca”. Îi vor urma muzicã de
promenadã cu Fanfara din Craiova, în parcul public (ora 20.00),
ºi o proiecþie de film în Piaþa Civicã (ora 21.00). Pe parcursul
urmãtoarelor trei zile, bãileºtenilor li se propune… multã miºcare! Cupa municipiului la fotbal ºi
la handbal ºi concursuri de cros
îi vor provoca sã câºtige sau fie
numai sã participe.
ªi cum sãrbãtoare fãrã muzicã nu poate fi la olteni, bãileºtenii
sunt invitaþi vineri, 23 august, în
Piaþa Civicã, de la ora 18.30, mai
întâi la parada portului popular,
apoi la un spectacol folcloric susþinut de artiºti amatori. Sâmbãtã,
24 august, de la ora 19.00, este
anunþat un spectacol de muzicã
uºoarã susþinut de trupa Vox Band,
Edward Sanda ºi Liviu Teodorescu. Ritmurile se vor schimba duminicã seara, când localnicii vor

putea încinge hore ºi sârbe în Piaþa
Civicã la spectacolul de muzicã
popularã susþinut de Ansamblul
Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, formaþia de dansuri populare a ansamblului ºi soliºtii Constantin Enceanu, Ilie Caraº, Constantin ºi Cosmin Gaciu, Claudia
Torop, Victoriþa Lãcãtuºu, Georgiana Bârsac, Ion Drãgan, Mariana Medregoniu, Reli Sanda.
Ultima dintre Zilele Bãileºtiului – duminicã, 25 august – va
prilejui, din nou, întâlnirea de la
Casa Memorialã „Amza Pellea”
(ora 11.30), cadru în care va fi
oficiatã o slujbã de pomenire pentru actorul de la a cãrui dispariþie se vor împli, în decembrie
a.c., 36 de ani, vor fi înmânate
diplome ºi distincþii personalitãþilor ºi cetãþenilor de onoare. Sãrbãtorile oraºului se vor încheia
cu un foc de artificii în Piaþa Civicã, la ora 22.00.
MAGDA BRATU

„Aventura baloanelor”, pe Aerodromul Cilieni

- Ai vãzut, Popescule, la
fotbal ºi FCSB-ul ºi Dinamo
sunt pe locurile pe care le
meritã.

Dupã Zilele oraºului, bãileºtenii sunt invitaþi sã continue distracþia pe Aerodromul Cilieni.
Între 30 august ºi 1 septembrie 2019 aici se va desfãºura evenimentul „Aventura baloanelor”
– primul Festival al baloanelor cu aer cald din Oltenia, ce îºi propune sã promoveze zborul
cu balonul cu aer cald ºi regiunea ca destinaþie turisticã. „Descoperã Oltenia ºi Bãileºtiul
dintr-un balon cu aer cald aflat în zbor deasupra meleagurilor lui Nea Mãrin! Pentru prima
ediþie vã propunem o poveste de trei zile, în care vã invitãm sã descoperiþi frumuseþea
meleagurilor olteneºti, gustul zaibãrului lui Nea’ Mãrin, ospitalitatea localã ºi buna dispoziþie
olteneascã!”, este invitaþia organizatorilor. Zborurile cu balonul cu aer cald vor fi accesibile
tuturor doritorilor ºi se vor face – pe baza înscrierilor prealabile, online – zilnic, între orele
6.00-9.00 ºi 18.00-21.00, intervale în care sunt incluse ºi ºedinþele tehnice de pregãtire.

marþi, 20 august 2019

cuvântul libertãþii / 3

administraþie

Ministrul Mihai Fifor le-a cerut prefecþilor sã se
implice în pregãtirea claselor pentru noul an ºcolar
Ieri, într-o video-conferinþã, deþinãtorul portofoliului interimar la Ministerul Afacetilor Interne, ºi vice
– premier, în acelaºi timp, este vorba de Mihai Fifor,
a cerut, expres, intervenþia prefecþilor ºi directorilor
de ºcoli în situaþiile de urgenþã a copiilor aflaþi în
dificultate, vorbind de reabilitarea clãdirilor în care
aceºtia învaþã. Intervenþia sa a fost binevenitã, iar,
în judeþul Dolj, pentru cã despre el vorbim, acþiunea
s-a soldat cu succes. Totul este circumscris planului
de dezvoltare a învãþãmântului preuniversitar.
Vicepremierul Mihai Fifor,
deþinãtor, interimar, al portofoliului Ministerului Afacerilor Interne, ºi, în acelaºi timp, vicepremier, a susþinut, ieri, o conferinþã
de presã, prezentând planul de
mãsuri, pentru anul ºcoalar de
învãþãmânt 2019 – 2020. A fost,
practic, o video - conferinþã,
unde, conform programului de
guvernare, s-au prezentat unele
dintre probleme. „Pânã în seara
aceasta, le solicit prefecþilor ºi
managerilor de unitãþi ºcolare situaþia clarã a instituþiilor aflate în
subordine, ºi, aici, vorbesc despre
toalete aflate în curþi ºi despre de
autorizaþii de construire sau de
asigurare la incendiu ºi la intervenþii în caz de calamitãþi. Toþi

conducãtorii de ºcoli trebuie sã
fie prezenþi la faþa locului, când
se desfãºoarã lucrãri de reabilitare, dar, fiind lângã mine, ºi domnul ministru al Educaþiei Naþionale, se pot spune mai multe”, a
precizat Mihai Fifor.
Dan Breaz, interimarul de la
„Educaþie”, s-a încurcat în explicaþii, dar tot a gãsit ceva de
spus: „Ne-am aplicat pe pregãtirea anului ºcolar ºi vom merge
pe verificarea ºcolilor, în aºa fel
încât sã fie puse la punct, din
toate punctele de vedere. Vom
gãsi cele mai bune soluþii, astfel
încât toate ºcolile din Ronmânia
sã fie pregãtite ” E ceva care þine
de discursurile mai de dinainte,
perioadã ante 1989.

Controale în ºcoli
pânã pe 31 august
În judeþul Dolj, situaþia nu
este una criticã, acest fapt fiind confirmat ºi de prefectul
judeþului Dolj, Dan Narcis Pucãrescu: „Avem, în teritoriu,
195 de unitãþi de învãþãmânt de
stat ºi 22 de învãþãmânt privat, cu personalitate juridicã.

Avem 585 de clãdiri în care îºi
desfãºoarã activitatea ºi peste
88.000 de elevi în învãþãmântul de stat, iar, în cel privat,
sunt înregistraþi mai mult de
4.600 de elevi. În ceea ce priveºte învãþãmântul de stat, unitãþile administrativ teritoriale
pun la dispoziþie pentru copii
111 de microbuze prin care se
fac transportul cãtre ºcoli. În-

tre 19 ºi 31 august, vor continua controalele ºi verificãrile
în instituþiile de învãþãmânt
preuniversitar, având lângã noi
Poliþia, Jandarmeria, Direcþia
de Sãnãtate Publicã ºi celelalte instituþii deconcentrate, aflate în subordinea instituþiei prefectului de Dolj”, a precizat
Dan Narcis Purcãrescu.
CRISTI PÃTRU

Peste 1.500 de cereri de debranºãri,
la SC Termo Craiova
Pe mãsurã ce se apropie toamna, tot mai
mulþi craioveni se debranºeazã de la reþeaua publicã a oraºului. Peste 1.500 de cereri
din partea locatarilor au fost înregistrate
Craiovenii continuã sã de debranºeze de la reþeaua termicã
a oraºului. Potrivit administratorului SC Termo, Lorena Nicolãiþã, solicitãrile din partea
populaþiei se mai primesc pânã
la data de 1 septembrie, când
se încheie oficial perioada legalã în care termoficarea mai
poate sã primeascã astfel de
cereri. ”Mai primim cereri de
debranºare pânã pe data de 1
septembrie, când se încheie
perioada de depunere. Dupã
aceastã datã, trecem la verificarea dosarelor ºi dãm rãspunsurile, care pot fi favorabile sau
nefavorabile, în funcþie de condiþiile pe care le îndeplinesc sau
nu solicitanþii”, ne-a explicat
administratorul SC Termo, Lorena Nicolãiþã.

Debranºãrile sunt interzise
în zonele unitare

Potrivit conducerii SC Termo, pentru a primi un rãspuns
favorabil, craiovenii trebuie sã
îndeplineascã douã criterii importante. În primul rând, blocul în care locuiesc nu trebuie
sã se gãseascã într-una din zonele unitare, care au fost insti-

pânã acum la SC Termo Craiova. Toate
solicitãrile vor fi analizate ºi se va da un
rãspuns pânã la data de 1 septembrie, când
se încheie oficial perioada de debranºãri.

tuite de municipalitate. „Aceste zone unitare au fost stabilite
în anul 2009, printr-o hotãrâre
de consiliu, ºi nu le dã voie locatarilor sã se debrabºeze.
Dacã imobilul lor se aflã, deci,
într-o astfel de zonã, cu siguranþã vor primi un rãspuns nefavorabil”, a mai spus Nicolãiþã. Zonele unitare se aflã în toate
cartierele din Craiova, reprezentanþii SC Termo spunând cã au
fost repartizate, la vremea respectivã, în funcþie de modernizãrile care s-au fãcut la reþeaua de distribuþie.

Acordul vecinilor, al doilea
criteriu obligatoriu

A doua condiþie cere ca solicitantul cererii de debranºare sã
obþinã acordul vecinilor cu pereþi comuni, precum ºi acordul
asociaþiei de proprietari. Reprezentanþii SC Termo recunosc
cã acest criteriu este, de regulã, respectat de craioveni, aceºtia depunând la dosar toate
acordurile din partea vecinilor.
În cele mai multe dintre cazuri,
dosarele de debranºare sunt
respinse din cauzã cã blocurile
se gãsesc în zonele unitare.

„Aºa cum am spus, dacã se gãsesc într-o zonã unitarã, cererile sunt respinse de cãtre noi.
Numai cã locatarii nu mai þin
cont de rãspunsul nostru ºi,
chiar dacã se gãsesc într-o astfel de situaþie, se debranºeazã
singuri. Când noi le transmitem
rãspunsul nostru, care este unul
nefavorabil, ei deja ºi-au instalat centrala termicã în apartament”, spune Lorena Nicolãiþã.

Asociaþiile de proprietari
identificã debranºãrile
ilegale

Locatarii care se debranºeazã ilegal sunt destul de mulþi,
însã reprezentanþii SC Termo
recunosc cã nu pot sã ºtie cu
exactitate numãrul acestora. O
variantã de a-i depista pe cei
care se debranºeazã de la reþea
fãrã acordul termoficãrii ar fi
facturarea pe luna urmãtoare,
când titularul nu ºi-ar mai achita consumul, fiind trecut deja
pe centralã termicã. „Facturile
se emit de cãtre noi în faza consumului pe care îl înregistreazã gigacalorimetrul de la subsolul blocului. Repartizarea consumului pe fiecare apartament

o face asociaþia de locatari, ºi
nu noi. De aceea, este singura
în mãsurã sã ºtie care locatari
nu mai achitã consumul pentru
cã ºi-au montat o centralã termicã”, explicã administratorul
Lorena Nicolãiþã. Conducerea
SC Termo susþine cã a solicitat, în repetate rânduri, asociaþiilor de proprietari sã raporteze câþi locatari s-au debranºat
ilegal, dar nu a gãsit înþelegere
din partea acestora.

Blocurile sunt afectate
de separãrile de la reþea

Debranºãrile ilegale afecteazã ºi imobilul în care sunt executate, atenþioneazã SC Termo.
Din cauzã cã locatarii nu îºi iau
mãsuri de precauþie din punct
de vedere tehnic, se produce un
dezechilibru termic al blocului.
„Aceste blocuri au fost construite sã funcþioneze într-o le-

gãturã unele cu altele, iar atunci
când apare o separare de la reþea, structura este vizibil afectatã. Toþi locatarii trebuie sã ºtie
acest lucru ºi sã ne atenþioneze
în cazul în care observã cã vecinii lor se debrabºeazã singuri”, este de pãrere administratorul SC Termo. În cazul
debranºãrilor legale, aprobate
de termoficare, se au în vedere
anumite proceduri care protejeazã reþeaua de alimentare a
blocului, lucru pe care locatarii care iau pe cont propriu
aceastã lucrare nu îl pot duce
la îndeplinire. Debranºãrile, în
general, au un efect negativ ºi
asupra termoficãrii, împuþinarea clienþilor fiind o pierdere
definitivã pentru SC Termo,
pentru cã aceºti clienþi nu se
mai întorc niciodatã la reþeaua
publicã.
LAURA MOÞÎRLICHE

4 / cuvântul libertãþii

economie

marþi, 20 august 2019
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

75% dintre români spun cã
au o relaþie bunã cu bãncile
Dupã aproape trei ani ºi jumãtate de activitate
a Centrului de Soluþionare Alternativã a Litigiilor
în domeniul Bancar (CSALB) se constatã o deschidere din ce în ce mai mare a instituþiilor bancare din România cãtre rezolvarea pe cale amiabilã a problemelor cu consumatorii.

Ionuþ Stanimir, director de Marketing ºi Comunicare BCR:
“Banca Comercialã Românã sprijinã în mod susþinut activitatea CSALB, fiind gãsite întotdeauna soluþiile cele mai bune
pentru clienþii aflaþi în dificultate. Încã de la crearea Centrului, am alocat activitatea de conciliere unui birou intern specializat în negocierile cu consumatorii bãncii ºi ne-am implicat prin crearea unui flux cât mai rapid de soluþionare a cazurilor primite de la CSALB. Informaþiile despre activitatea
CSALB sunt disponibile în contractele cu persoanele fizice,
pe website, în rãspunsurile trimise la reclamaþiile acestora,
precum ºi în sucursale. Ideea caravanelor CSALB este foarte
utilã pentru a afla cele mai bune practici.“
Majoritatea bãncilor au înfiinþat structuri internededicate,au pregãtit personalul pentru interacþiunea cu echipa de
conciliatori CSALB ºi pentru
soluþionarea amiabilã a cererilor consumatorilor, transmise cãtre Centru. În plus, consumatorii sunt informaþi de
existenþa CSALB încã de la
semnarea contractelor, precum ºi prin intermediul materialelor de informare disponibile în sucursale ºi agenþii.
Reacþia pozitivã a bãncilor
la procedura concilierii este
una îmbucurãtoare, în contextul în care, potrivit celui
mai nou studiu CSALB realizat în parteneriat cu Finzoom.ro, nivelul de integrare

financiarã a consumatorilor
români este unul crescut:
doar 8% dintre respondenþii
online spun cã nu folosesc

niciun produs bancar ºi nu
deþin nici mãcar un cont curent sau un card.
În general, românii nu au
întâmpinat probleme cu banca
sau cu un IFN, peste 75% dintre cei chestionaþi declarând cã
au o relaþie bunã cu instituþiile
financiare. Dintre românii care
sunt nemulþumiþi de relaþia cu
bãncile/IFN-urile, 38% au
menþionat comisioanele drept
principala cauzã, iar 33% condiþiile contractuale considerate dezavantajoase.

Studiul a fost
realizat online
Un procent de 15% dintre
cei intervievaþi spun cã au dificultãþi la plata ratelor, iar
printre principalele cauze care
au dus la întârzieri se numãrã
schimbarea situaþiei economice generale ºi schimbarea situaþiei familiale (plasate pe

Flavia Popa, Secretar General, BRD Groupe Societe Generale
“Conciliatorii au fost întotdeauna obiectivi ºi profesioniºti,
acesta fiind de altfel un argument în plus pentru consumatori ºi
bãnci sã apeleze la CSALB. Au fost clienþi care au înþeles cã o
negociere nu este doar un proces de a cere ºi primi, ci cã scopul
este acela de a ne întâlni la mijloc ºi de a ne strânge mâna ca
urmare a gãsirii unei soluþii care mulþumeºte ambele pãrþi. Suntem interesaþi sã construim, pe cât posibil, soluþii individualizate
pentru fiecare client, în funcþie de fiecare speþã. Sunt încã paºi
de fãcut, însã suntem optimiºti cã exemplele bune de pânã acum
vor conduce la reducerea nemulþumirilor, costurilor ºi a timpului
pentru toþi cei implicaþi în acest proces.“
primele douã locuri de 55%
dintre respondenþii la chestionar). Dintre situaþiile familiale care genereazã dificultãþi în
plata ratelor, cele mai importante sunt: pierderea locului de
muncã pentru cel puþin un
susþinãtor al familiei (37%),
apariþia unei cauze/probleme
medicale care necesitã rezolvare urgentã (23%), precum

ºi scãderea venitului pentru
cel puþin un membru al familiei (23%). Studiul a fost realizat online, în luna iunie, pe
un eºantion de 1.220 persoane intervievate, 34% cu vârsta cuprinsã între 45-64 ani ºi
33% cu vârsta între 35-44 ani,
majoritatea femei salariate
(71%), cu o vechime de peste 15 ani (42%).

S-a aprobat Programul de iarnã în domeniul energetic
Programul de iarnã se adreseazã tuturor producãtorilor de energie electricã ºi producatoriilor de energie electricã ºi termicã în cogenerare ºi se aplicã în perioada 1 noiembrie 2019 – 31
martie 2020. Prin Programul de iarnã
În acest an, Ministerul Energiei a iniþiat demersurile pentru
elaborarea Programului de iarnã încã de la nivelul lunii apri-

se stabileºte nivelul stocurilor de combustibili în vederea producerii de energie electricã pe care producãtorii trebuie sã îl asigure pânã la data de 1 noiembrie 2019, dar ºi necesarul de volum de apã din lacurile de amenajare.

lie, pentru a putea þine cont de
toate aspectele privind funcþionarea SEN, de la ieºirea din
iarna anterioarã ºi pânã în pre-

zent. „La estimarea nivelului
stocurilor de combustibili, respectiv la elaborarea Programului de iarnã au stat prognozele
realizate de Comisia Naþionalã
Strategie ºi Prognozã ºi de Dispecerul Energetic Naþional,
avându-se în vedere asigurarea
dimensionãrii corespunzãtoare
ºi, în acelaºi timp, necesarã a
stocurilor de combustibili, precum ºi a volumelor de apã în
marile lacuri de acumulare, la
data de 1 noiembrie 2019”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã al Ministerului.

Volumul de gaze înmagazinate
de 10%

Dupã analiza documentelor
ºi informaþiilor furnizate de
aceste instituþii, a fost luatã în

calcul pentru iarna 2019-2020
o creºtere medie a: consumului de energie electricã de 2,2%
faþã de consumul realizat în iarna anterioarã; volumului de
gaze înmagazinate de 10% (la
1 noiembrie) faþã de obligaþia
din anul precedent la aceeaºi
datã ºi nu în ultimul rând, rezervei de energie din marile

amenajãri hidroenergetice (la 1
noiembrie) de 25% faþã de prevederea din Programul de iarnã 2018 – 2019. Pentru perioada de iarnã 2019-2020 este estimat un consum de energie
electricã de aproape 28 TWh,
o producþie de 28,6 TWh de
energie electricã ºi cca. 8,5 mil.
Gcal energie termicã.
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SC CLASSIC ARHITECTURAL
DESIGN SRL, titular al proiectului
„Construire atelier tamplarie parter”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „Construire atelier tamplarie parter”,
propus a fi amplasat în Craiova, str
Caisului, nr 5. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, din Craiova, str. Petru Rareº
nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni –joi,
între orele 8,00- 16,30 si vineri între
orele 8,00- 14, 00 precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://
apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj.
PROPORZIONIOTTIMALI SRL
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Schimbare destinaþie din halã în fabricã prelucrare ºi ambalare cafea,
fãrã modificãri structurale ºi
nestructurale”, propus a fi amplasat
în sat Braniºte, com.Podari, Tarlaua
17, Parcela 6/2. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Craiova, str.Petru
Rareº, nr.1, jud.Dolj, adresa de internet: htt://apmdj.anpm.ro ºi la sediul:
Proporzioniottimali SRL, aflat în Craiova, str.ªtefan Velovan, nr.1, bl.B1,
sc.2, ap.14, în zilele de luni-joi, între
orele 8.00-16.30, ºi vineri, între orele 8.00- 14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic lasediul APM
Dolj, Craiova, str.Petru Rareº, nr.1,
jud.Dolj, fax: 0251.419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

PRIMÃRIA Comunei Calopãr, cu
sediul în localitatea Calopãr, str. Principalã, nr. 572, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei
contractuale vacante de: muncitor
calificat, treapta a II-a (buldoexcavatorist), personal contractual în aparatul de specialitate al Primarului comunei Calopãr, conform HG nr. 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: proba scrisã în data de
04.09.2019, ora 10.00, proba practicã
în data de 06.09.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: studii: minim ºcoala profesionalã, vechime: minim 3 ani, permis
de conducere categoria C sau atestat
pentru maºini ºi utilaje terasamente,
fãrã abateri grave pe linie de circulaþie. 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 Primãriei Comunei Calopãr, str. Principalã, nr. 572, judeþul Dolj. Relaþii suplimentare la sediul: Primãriei comunei Calopãr, str.
Principalã, nr. 572, judeþul Dolj, persoanã de contact: Consilier juridic Gabriel
Radu, telefon: 0251.350.558, fax:
0251.350.734, E-mail: primaria_calopar08@yahoo.com.
ANUNT PUBLIC Comuna Cernatesti anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI STRAZI DE INTERES LOCAL
IN COMUNA CERNATESTI, JUDETUL
DOLJ” propus a fi amplasat in Comuna Cernatesti. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru Rares nr.1
si la sediul Primariei Comunei Cernatesti, Cernatesti, judetul Dolj Telefon:
0251445072, in zilele luni pana vineri,
intre orele 9.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, str. Petru Rares nr.1.

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare.Primãria Comunei Cârna, titular al proiectului
,,ASFALTARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA CÂRNA JUDEÞUL
DOLJ”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,ASFALTARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA CÂRNA JUDEÞUL DOLJ”, propus a fi amplasat
în intravilanul comunei Cârna, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din Craiova, Str. Petru
Rareº nr.1, jud. Dolj, în zilele de
luni-joi, intre orele 8:00-16:30 ºi vineri între orele 8:00-14:00, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de
la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj.
ANUNT PUBLIC Comuna
Secu anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: „REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA (STATIE DE TRATARE SI RETEA) PENTRU SATELE SECU, COMANICEA
SI SUMANDRA” propus a fi amplasat in Comuna Secu. Informatiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rares nr. 1 si la sediul Primariei Comunei Secu, Secu, judetul
Dolj Telefon: 0251 453494, in zilele
luni pana vineri, intre orele 9.0014.00. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
str. Petru Rares nr.1.
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ANUNT PUBLIC Comuna Lipovu, titular al proiectului: ”ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN
COMUNA LIPOVU, JUDETUL DOLJ”anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protectia Mediului
Dolj, in cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru
proiectul ”ASFALTARE DRUMURI DE
INTERES LOCAL IN COMUNA LIPOVU, JUDETUL DOLJ”, propus a fi amplasat in comuna Lipovu, judetul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru
Protectia Mediului Dolj,din Craiova,
str. Petru Rares nr.1, in zilele luni - joi,
intre orele 8.00-16.30 si vineri intre
orele 8.00-14.00, precum ºi la urmatoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agentiei
pentru Protectia Mediului Dolj.
ANUNT PUBLIC. Comuna Secu, titular al proiectului: ”MODERNIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SECU, JUDETUL DOLJ”anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL IN COMUNA SECU, JUDETUL
DOLJ”, propus a fi amplasat in comuna Secu, judetul Dolj. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protectia Mediului Dolj,din Craiova, str. Petru Rares nr.1, in zilele luni - joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum ºi la
urmatoarea adresã de internet http://
apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicãrii anunþului
pe pagina de internet a Agentiei pentru
Protectia Mediului Dolj.

ANUNT PUBLIC Comuna Piscu Vechi, titular al proiectului: “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA PISCU
VECHI, JUDETUL DOLJ ETAPA II”anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL IN COMUNA PISCU VECHI,
JUDETUL DOLJ ETAPA II”, propus
a fi amplasat in comuna Piscu
Vechi, judetul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protectia Mediului Dolj,din Craiova, str. Petru Rares nr.1, in zilele luni - joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele
8.00-14.00, precum ºi la urmatoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.
UATC Bucovãþ anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Asfaltare ºi modemizare strãzi în comuna Bucovãþ, judeþul Dolj” propus a fi amplasat în
judeþul Dolj, comuna Bucovãþ, sat
Cîrligei, Palilula, Leamna de Jos,
Leamna de Sus, Sãrbãtoarea. Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consulate la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, jud. Dolj,
adresa de internet htt://apmdj.anmp.ro ºi la sediul UATC Bucovãþ, str.
Principalã, nr. 889, în zilele de lunijoi, între orele 8.00- 16.30 ºi vineri,
între orele 8,00-14,00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251.419.035, email:office@apmdj.ro.

PRESTÃRI SERVICII

SC PROIECT BOGDAN
IMOBIL SRL oferã soluþii
complete de mixare,
transport ºi turnare beton de cea mai bunã
calitate pentru toate proiectele de construcþii la
preþuri competitive! Telefon: 0752/099.640.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament 3 camere Craioviþa Nouã îmbunãtãþit. Preþ 73.000
Euro - negociabil Telefon: 0787/271.006.
Vând apartament 4 camere lângã Liceul Sanitar. Fãrã agenþie. Telefon.
0734/473.266.
Vând apartament 4 camere Mc Donalds. Telefon: 0722/992.902.

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.
Casã locuibilã comuna
Celaru sat Ghizdãveºti
cu teren 6700 mp. Telefon: 0760/194.541.
Casã construitã în anul
2000, mobilatã, vie,
pomi, Amãrãºtii de Jos,
judeþul Dolj. Telefon:
0725/576.141.
Casã 6 camere, pivniþã,
gaze microcentralã - AC,
2 bãi, teren 1300 mp Schimb cu douã apartamente (variante). Telefon: 0769/360.741.
Vând casã Craiova,5
camere 2 bãi, încãlzire
centralã, termopane,
565 mp, 72.000 euro.
Telefon. 0746/498.818.
Vând casã nouã P+M /
110 m amprenta Craiova,
Bordei, str. Carpenului,
pomi fructiferi, viþã de vie.
Telefon: 0752/641.487.
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

VÂND TEREN 5000 mp
Aleea ªimnic 1, cadastrat, intabulat, intravilan.
Preþ 19 Euro/mp. Telefon:
Telefon: 0723/919.689;
0040/723919689; 0041/
766020683.
URGENT teren 615 mp,
Damila, lângã case. Telefon: 0736/060.799.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren 1000 mp
Cârcea str. Mânãstirii.
Telefon: 0722/522.083.
Vând 3000 m pãmânt
lângã lac, pãdure bun
de Camping la Negoieºti
20 km de Craiova sau
parteneri. Telefon: 0723/
692.884.
Vând teren 1000 mp Cârcea, Drum Expres Ford.
Telefon: 0752/641.487.
5000 mp Gara Pieleºti
lângã Fabrica Q Fort Termopane. Telefon: 0752/
641.487.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400 mp ºi
1500 mp, toate utilitãþile,
asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640;
0770/661.438.
Vând teren intravilan –
4200 mp la 7 km de Craiova. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI
Vând Dacia 1300 Standard – 1977 (bunã pentru maºinã de epocã).
Telefon: 0727/884.205.

STRÃINE
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.
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VÂNZÃRI DIVERSE

Vând planetarã - DACIA SUPER–NOVA ºi
arbore cotit, televizor
IVORI cu sistem digital.
Telefon: 0770/419.180.
Vând combinã frigorificã Indesit. Preþ negociabil. Telefon: 0770/
942.470.
Vând loc de veci cimitirul Ungureni, 8000 lei,
la 30 m de la poartã, la
dreapta. Telefon: 0767/
054.227.
Vând pat cu ladã studio, ºifonier cu 3 uºi,
noptierã cu oglindã,
masã 12 persoane, frigider mic, 2 pãturi de
lânã. TELEFON: 0729/
684.222.
Vând papuci AGAPONIS ºi cuºti diferite mãrimi aproape noi. Telefon: 0762/672.086.
Vând vitrinã frigorificã
mezeluri 400 lei, negociabil ºi ladã frigorificã 250 lei. Telefon: 0799/
042.187.
Vând combinã frigorificã INDESA. Preþ 750 lei
negociabil. Telefon:
0770/942.470.
Vând cãruþ handicap,
sobã teracotã, schelã
metalicã, pat mecanic,
polizor 2500 W. Telefon: 0760/588.581.
Vând în Iºalniþa, prune,
corcoduºe, caise - 1
leu/kg, 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 cuptor cu microunde (Orion) 1800 W
– 100 lei, televizor cu
tub color – 100 lei. Telefon: 0729/977.036.
Vând centralã termicã
pe gaz Vaillant, hotã
pentru aragaz (50x85),
maºinã de cusut electricã „IULIA” Telefon:
0728/011.731.

Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0770/304.207;
0351/456.907.
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.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr - ocazional frigider, aragaz, butelie,
maºinã spãlat. Telefon:
0736/060.799.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez (vând) apartament 3 camere decomandate, zona Rotonda
recent modernizat, centralã proprie. Telefon:
0744/654.136.
Particular apartament 2
camere renovat, parter,
nemobilat, Sãrari - Spania, preferabil firmã. Telefon: 0727/226.757.

DIVERSE
FIRMA ROPITEHNIC
SRL declarã pierdut ºi
nul: Numãr de înregistrare pentru DATECS, model DATECS MP55B,
seria: 15005760.

CONDOLEANÞE

Întristaþi ºi îndureraþi la
pierderea minunatei
noastre prietene prof.
MARIANA CIUCULESCU
(fost director al Liceului Economic), transmitem sincere condoleanþe familiei inginer
Bebi Ciuculescu. Pentru noi va rãmâne
aceeaºi minunatã
soþie, mamã ºi bunicã pe care nu o vom
uita niciodatã. Dumnezeu sã o odihneascã între cei mai buni!
Familiile prof. dr. Sabetay, ing. Magla ºi
ing. Dugãieºescu

Cu mare durere ºi
tristeþe, familia profesor doctor Eva ºi Corneliu Sabetay împreunã cu întreaga echipã
a Clinicii de Chirurgie
Pediatricã a Spitalului
Clinic Judeþean nr. 1
Craiova, transmit sincere condoleanþe familiei îndurerate la
pierderea celui care
a fost medic primar
DUMITRU GRECESCU
(Dodo). A fost un desãvârºit specialist al colectivului ATI din cadrul
Spitalului Clinic Judeþean nr. 1 Craiova ºi un
adevãrat familist ºi
prieten al nostru totdeauna. Realizãrile deosebite pe plan profesional ale lui ºi ale clinicii noastre au fost,
pentru o perioadã de
timp în care am lucrat
împreunã, deosebite.
Va face parte întotdeauna din generaþia
de excelenþã a anesteziºtilor din Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã nr. 1 Craiova ºi
va rãmâne unul dintre
cei care au ºtiut sã fie
atât de aproape de copilul bolnav. Nu îl vom
uita niciodatã! Întreaga
noastrã compasiune
soþiei, copiilor ºi întregii familii! Prof. dr. Corneliu Sabetay ºi colectivul medical al Clinicii
de Chirurgie Ortopedie Pediatricã a Spitalului Clinic Judeþean
nr. 1 Craiova
Cu nemãrginitã durere colegii promoþiilor
1974 ºi 1975 ai Facultãþii de Matematicã
Craiova, anunþã decesul celui care o fost
profesor Ion Lupulescu.Eminent dascãl ºi
director de ºcoalã, va
fi regretat de comunitatea cadrelor didactice din Târgu Jiu ºi nu
numai. Dumnezeu sã-l
odihneascã în liniºte
ºi pace. Transmitem ºi
pe aceastã cale condoleanþe familiei îndoliate pentru ireparabila pierdere.
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ANUNT PUBLIC
Comuna Mârºani, titular al proiectului: “CANALIZARE MENAJERA IN SISTEM CENTRALIZAT IN COMUNA MIRSANI, JUDETUL DOLJ”anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul “CANALIZARE MENAJERA IN SISTEM CENTRALIZAT IN COMUNA MIRSANI, JUDETUL
DOLJ”, propus a fi amplasat in comuna Mârºani,judetul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protectia Mediului Dolj,din Craiova, str. Petru Rares nr.1, in zilele luni - joi, intre orele
8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum ºi la urmatoarea
adresã de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului
pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cornetti
Craiova, cu sediul în strada Jieþului nr. 19, primeºte înscrieri pentru anul I de studii, an ºcolar 2019-2020, în perioada 19 - 30 august 2019,
la urmãtoarele discipline: canto clasic, muzicã uºoarã, muzicã popularã, pian, vioarã, chitarã, orgã, acordeon, saxofon, balet, actorie,
picturã, graficã, artã cinematograficã.
Examenul de admitere, în anul I, se va desfãºura în perioada 2 - 5 septembrie 2019.
Relaþii la telefon 0251 – 413 371; între orele
9.00 – 15.00 sau pe www.scoalacornetticraiova.ro.
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

Punct.
Punct.
ªi
ªi de
de la
la capãt
capãt
Ca ºi la Atena, Universitatea Craiova avut o
evoluþie consistentã ºi a remizat la Botoºani,
fiind primul punct adus de acolo

FC Botoºani – Universitatea Craiova 1-1
Au marcat: Golofca 1 / Bancu 29.
FC Botoºani: Pap 6 – Haruþ 5, Chindriº 7, Miron 6,
Þigãnaºu 5 (46 Holzmann) 6 – Papa 5, Rodriguez 6 – Golofca 8 (78 Andronic), Florescu 6, Ashkovski 6 – Ofosu 5
(66 Câmpanu) 6. Antrenor: Marius Croitoru.
Universitatea Craiova: Pigliacelli 6 – Martic 7, Kelic 6
(46 Bãlaºa) 6, Acka 6, Bancu 7 – Ivanov 6, Mateiu 5,
Cicâldãu 6 – Ioniþã 6 (68 Bãrbuþ) 4, Markovic 5 (30 Roman) 5, Mihãilã 6. Antrenor: Cornel Papurã.
Arbitru: Ovidiu Haþegan 5.
Fãrã sã fi reuºit mãcar un
egal în precedentele 7 vizite
la Botoºani, în campionat ºi
în Cupã, Craiova pãrea sã
aibã aceeaºi soartã ºi de
aceastã datã, dupã ce a primit gol dupã numai 29 de secunde. Golofca a fãcut ferfeniþã toatã apãrarea lui Papurã ºi a deschis scorul
practic de la vestiare. ªtiinþa
nu mai primise gol atât de
repede de când Mitriþã înscria pentru Viitorul în martei 2015, tot într-un 1-1, meci
jucat la Chiajna. Oltenii au rãmas în corzi în primele 10
minute, apoi s-au destins ºi
au început sã se desfãºoare
în jumãtatea adversã. Ioniþã
a apãrut pentru prima datã la
finalizare de când a ajuns la
Craiova, dar n-a marcat. A
fãcut-o Bancu, dintr-o fazã
creatã de celãlalt fundaº lateral, Martic, care a venit cu
centrarea perfectã pentru o
reluare de expert a cãpitanului ªtiinþei. Papurã îl preferase pe Markovic în avanposturi, în locul „calului troian” al grecilor de la AEK Atena, Carlos Fortes, dar nu i-a
acordat decât o jumãtate de
orã. Nici Roman nu avea însã
sã se dovedeascã mai breaz
decât puºtiul, deºi a fãcut risipã de efort în presing, ca
de obicei. Nu s-a dezminþit
nici Haþegan, duºmanul dovedit al Craiovei în ultimii ani,
care a arbitrat la intimidare,
fãrã a avea ºansa de a bifa o
eroare decisivã în favoarea
gazdelor. Cel amintit în Bãnie drept „Hoþegan” ºi-a pro-

pus sã-i îngãlbeneascã pe toþi
jucãtorii în albastru încã din
prima reprizã, iar orice fazã
la limitã a judecat-o pentru
moldoveni. Trupa lui Papurã
a rãmas însã pe picioare ºi în
repriza secundã, pe care a
controlat-o, dar ocazii mari
n-au prea apãrut. Mihãilã a
fost periculos prin viteza sa,
nu ºi prin finalizãri. Mateiu a
etalat una dintre cele mai slabe prestaþii ale sale, dar mãcar a degajat din faþa porþii
goale, când gazdele puteau
reintra în avantaj. Bãlaºa a
debutat în alb-albastru, fãrã
a impresiona, dar nici n-a
apucat sã dezamãgeascã. Finalul a prins Craiova vlãguitã, abia rezistând în ghete, dar
nici moldovenii, lipsiþi de
„creierul” Ongenda, n-au fost
capabili de a tranºa meciul,
chiar dacã au primit un fault
pe „ºaiºpele” Craiovei, în ultimul minut. Universitatea
scapã în premierã nebãtutã la
Botoºani, dar nici gustul victoriei nu l-a simþit, aºa cum
se întâmplã de ºase meciuri,
chiar dacã ultimele douã au
fost remize, dupã evoluþii
destul de solide.

Papurã: „S-a cunoscut
cã am jucat acum 3 zile
un meci fantastic”
Dupã partida de la Botoºani, Cornel Papurã a tras
concluziile: „Ambele echipe
puteau sã înscrie, a rezultat
un meci frumos, cu echipe
preocupate sã joace. Am
reuºit o premierã, nu luasem

niciun punct pe terenul Botoºaniului, este un lucru îmbucurãtor. S-a cunoscut cã
am jucat acum 3 zile un meci
fantastic. Sunt lucruri fiziologice în corpul uman, e
bine totuºi cã, dupã 1-0, am
reuºit sã echilibrãm partida.
Am decis în acest meci sã
nu fie în primii 18 Fortes.
Suntem 25 de jucãtori, iar
în lot sunt doar 18. Fiecare
are ºansa lui de a demonstra
ºi de a-ºi obþine locul. Absolut deloc deocamdatã nu
se pune problema plecãrii
vreunui jucãtor. La Atena
meritam sã câºtigãm, aici
am reuºit un rezultat pozitiv. Meciul viitor facem tot
ce depindem de noi sã câºtigãm. Vin ºi îmi fac treaba
profesionist, nu mi-e fricã
absolut deloc de demitere”.
Cãpitanul ºi autorul golului alb-albaºtrilor, Nicuºor
Bancu, a spus dupã meci: „În
a doua reprizã cred cã puteam înscrie, am dominat. Ei
au avut doar la final câteva
ocazii. Suntem opt jucãtori
sau nouã care au jucat toate
meciurile ºi acest lucru se
simte. E foarte greu sã joci
8-9 meciuri într-o lunã. ªtiam
cã Botoºani e neînvinsã, o
echipã foarte bunã în acest
început de campionat. Dacã
eram mai proaspeþi, cred cã
altul era rezultatul. Vor veni
victoriile, dar a fost greu, am

Tractorul Cetate a câºtigat Supercupa Doljului
Campioana Doljului, Tractorul Cetate, care va debuta
sãptãmâna aceasta în Liga a
III-a, a cucerit ºi Supercupa
judeþului, dupã ce a învins,
scor 7-5, dupã loviturile de
departajare (2-2 dupã 90 de
minute), pe stadionul „Aripile“,
deþinãtoarea Cupei României
Dolj, CS Cârcea. Pentru Cetate au marcat în cele 90 de minute: Ionuþ Ilie (8 – penalti) ºi

Geo Miºu (72), iar pentru Cârcea: Rodeanu (45) ºi Sârmon
(62). La loviturile de departajare, pentru Cetate au marcat:
Vasilicã, Ilie, Afrem, Alin Sârbu, T. Cârstea, iar pentru Cârcea au punctat: Chircan, Barbu
ºi ªtefan Stancu ºi a ratat Cosmin Sârmon. Tractorul Cetate
a început cu: D. Popescu – R.
Stancu, C. Ion, D. Ciobanu, T.
Cârstea – R. Doman, I. Ilie, G.

Stoichiþoiu – A. Puþintelu,
Afrem, Sãrãcin. Au mai intrat:
Al. Sârbu, C. Vasilicã Brebenel ºi Geo Miºu. Antrenor: Costinel Vasilicã. Pentru CS Cârcea au început jocul: Iovãnescu – Preoteasa, Chircan,
Trancã, Dragomir – Vizantie,
G. Barbu, Nuþã, ªt. Stancu –
Rodeanu, Sârmon. Au mai intrat: R. Bãlã, A. Georgescu.
Antrenor: Alexandru Dicu.

oarecare obosealã, dar nu
trebuie sã fie o scuzã din
partea noastrã. Cred cã astãzi fiecare jucãtor a dat totul pe teren. Dacã vom trata meciul cu Astra cum am
fãcut-o astãzi dupã minutul
20 cu siguranþã ne vom impune. Avem nevoie mare de
cele trei puncte! Ne-a rãmas
campionatul ºi trebuie sã tratãm fiecare meci foarte serios, cu gândul la cele trei
puncte. Încercãm sã dãm totul pe teren la fiecare meci“,
a declarat Cicâldãu.

jucat din trei în trei zile. Cei
de la Atena ne-au felicitat la
finalul jocului ºi ne-au spus
cã meritam sã ne calificãm.
Noi la finalizare am avut de
suferit tot timpul”.
ªi Alex Cicâldãu a vorbit
despre jocul din Moldova.
„Am început temãtor meciul,
s-a vãzut asta ºi pe tabelã ºi
cred cã asta ne-a costat astãzi. Dacã începeam jocul
aºa cum am evoluat în partea a doua ºi ultimele minute
din prima reprizã atunci scorul era altul. S-a acumulat o

Liga I, etapa a VI-a
Hermannstadt – Clinceni 2-1
Au marcat: Patriche 3, Debeljuh 90+5 / Vojtus 81.
Chindia – Dinamo 3-2
Au marcat: Neguþ 19, Leca 45, Cherchez 65 – pen. /
Montini 54, Nistor 82.
Sepsi – CFR Cluj 1-1
Au marcat: Dylan Flores 31 / Pãun 10.
Botoºani – Craiova 1-1
Au marcat: Golofca 1 / Bancu 29.
FCSB – Poli Iaºi 1-2
Au marcat: Fl. Tãnase 52 – pen. / Frãsinescu 40, Loshaj 73.
Voluntari – Gaz Metan Mediaº ºi Astra – Viitorul
s-au jucat asearã.
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1. CFR Cluj
2. Poli Iaºi
3. Viitorul
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7. Sepsi
8. Astra
9. Hermann.
10. Voluntari
11. FCSB
12. Chindia
13. Clinceni
14. Dinamo
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