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Mircea Dumitru, prezent
la ultima ºedinþã
de Consiliu Judeþean
în calitate de director

Mai bine de o orã s-au certat, ieri,
consilierii municipali pe subiectul
creºterii indemnizaþiilor celor trei
administratori ai SC Salubritate, SC
Pieþe ºi Târguri ºi RAT Craiova. A

fost invocatã o decizie a Curþii de
Conturi, pe care liberalii au cerut-o
insistent, ba chiar s-a ajuns la dilema dacã este sau nu este vorba de o
majorare de salarii. Primarul Mihail
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Genoiu a intervenit cu explicaþii, în
mai multe rânduri, însã aleºii locali
ai PNL nu au putut fi convinºi ºi au
votat împotriva tuturor celor trei
proiecte de hotãrâre.
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Klaus Iohannis ºi-a depãºit atribuþiile.
O spune predecesorul sãu!
Deloc anesteziatã de vipie, imaginea vieþii
politce româneºti se aflã în plinã reconfigurare, iar conturul nu lasã loc îndoielilor.
Fata Morgana are nume, prenume, ocupaþie. Klaus Iohannis, prost sfãtuit, de niºte
consilieri îndoielnici, se vrea un personaj
providenþial, din mandatul urmãtor (!), promiþând „o resetare a statului în ansamblu” - pânã acum nu a avut timp -, deºi
toate personajele providenþiale din secolul
trecut au sfârºit prin alungare, abdicare
sau... la Târgoviºte. Refuzarea remanierii
guvernului este consideratã, în opinia predecesorului sãu, „o depãºire a atribuþiilor”
ºi indiferent de votul din Parlament, actualul cabinet al Vioricãi Dãncilã nu va pica.
Executivul va fi trimis „în opoziþie”, doar
prin moþiunea de cenzurã sau demisia premierului. Dacã nu obþine votul la o remaniere, guvernul poate sã revinã cu o nouã listã
de miniºtri sau cu o completare. E drept,
Constituþia nu precizeazã, ºi aici atrage atenþia ºi Traian Bãsescu, dacã trebuie o majoritate absolutã sau simplã a celor prezenþi în
salã. O clarificare de la CCR asupra modalitãþilor în care se face remanierea în Parlament, ar fi de dorit. În evaluãrile preºedintelui Klaus Iohannis, dupã respingerea
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MIRCEA CANÞÃR
doamnei judecãtor, de la Curtea de Apel Clujtea lor ar putea fi periclitate”. Sã-þi faci semNapoca, Dana Gîrbovan, ca posibil minisnul crucii ºi nu altceva: Dana Gîrbovan a
tru al Justiþiei, un bun ministru s-a dovedemisionat, ºi confirmarea a venit de la CSM.
dit... Raluca Prunã, din guvernul Dacian
Cu un har comunicator, deloc de invidiat,
Cioloº, pentru care „drepturile ºi libertãþipreºedintele Klaus Iohannis nu face altceva
decât sã întreþinã o prelungitã tensiune interle individuale sunt un lux”. O precizare:
nã, fãrã victoria vreuneia dintre pãrþi, care
în 2018 România a avut peste 71 de conpoate fi fatalã, prin alimentarea lehamitei opidamnãri la CEDO, la acest capitol aflânduniei publice. Existã oricând posibilitatea unei
se pe locul patru, dupã Rusia, Turcia ºi
alunecãri spre autoritarism ºi populism, în
Ucraina. Dar loviturã de teatru. Printr-un
care carisma unui preºedinte sã batã la puncte
comunicat de presã, devastator, Secþia de
partidele ºi Parlamentul. E vânzolealã mare
judecãtori a CSM a decis sã ia atitudine faþã
pe scena politicã. Chiar derutã. Social-dede situaþia dizgraþioasã în care preºedintele
mocraþii încearcã sã se „descurce” cum pot,
s-a aruncat cu bunã voie, prin refuzul Dadupã plecarea intempestivã a celro de la
nei Gîrbovan la ºefia ministerului Justiþiei.
ALDE, de la guvernare. Dreapta lui Ludovic
Rãspunsul lui Klaus Iohannis, mai degrabã
Orban, extrem de vocalã, dar fãrã putere
al Administraþiei Prezidenþiale, este descumparlamentarã, cu fandãri marþiale ºi sporitã
pãnitor: „ar fi fost indicat ca, înainte de a
excitaþie, îºi face singurã curaj, prin vocea
transmite comunicatul de presã, semnatarii
eurodeputatului Rareº Bogdan, castrat de
sã fi parcurs recomandãrile Comisiei de la
simþul încrederii. Ultimul meci: Steluþa CãVeneþia, potrivit cãrora judecãtorul trebuie sã
tãnoiu, deputat ºi vicepreºedinte ALDE, a
demisioneze înainte de a concura pentru o
spus despre actualul preºedinte al liberalilor
funcþie politicã, deoarece, chiar dacã nu este
cã „nu o sã coordoneze în viaþa lui vreo
desemnat, acesta va fi identificat cu o anumitã tendinþã politicã, în detrimentul independenbãtãlie care sã îl ducã la victorie, deoareþei. Comisia de la Veneþia considerã, totodatã,
ce singura strategie de care este capabil
cã judecãtorii nu ar trebui sã se punã într-o
este bazatã doar pe minciuni, ipocrizie ºi
poziþie în care independenþa sau imparþialitamanipulare. Din cauza asta Ludovic Or-

ban o sã sape tranºee toatã viaþa”. Klaus
Iohannis nu a fãcut puncte, prin discursul
de la Palatul Cotroceni. A pãrut nervos, cinic, dispreþuitor, a vrut sã se arate mulþumit de sine, probabil alertat de sondajele
„credincioase”, care i-au displãcut. Criticile
anapoda la adresa guvernului Viorica Dãncilã s-ar putea sã se fi lovit ca de un zid, chiar
dacã, gâdilând alegãtorii, le-a spus: „Dragi
români, contez pe votul vostru, fiindcã doar
împreunã putem construi România normalã”. În traducere mot-a-mot, preºedintele nostru a condus cinci ani de zile... o
Românie anormalã. În fine, nu o analizã pe
textul discursului preºedintelui, plin de cliºee, se cuvine fãcutã. Altceva trebuie spus.
Singurul merit al guvernului Boc, la vremea
sa, a fost acela al adoptãrii unor mãsuri antipopulare extreme. Meritele guvernului Viorica Dãncilã sunt legate de adoptarea unor
mãsuri sociale fãrã precedent, pentru toate
categoriile profesionale. PNL nu exclude din
programul sãu o politicã de austeritate. Parafrazând o butadã din viaþa intelectualã parizianã postbelicã, nu ar fi exclus ca electoratul sã prefere „sã se înºele” cu Viorica
Dãncilã, decât sã îi dea „dreptate” lui Klaus
Iohannis. ªi „cãrþile” nu sunt încã fãcute.

Mircea Dumitru, prezent la ultima ºedinþã de Consiliu Judeþean
în calitate de director
Începând cu data de 31 august 2019, directorului Aeroportului Internaþional Craiova, Mircea Dumitru, îi înceteazã
contractul de mandat. Ieri, a fost ultima ºedinþã de Consiliu Judeþean la care managerul Aeroportului a mai luat parte
ºi în cadrul cãreia acesta a mulþumit consilierilor judeþeni,
conducerii CJ Dolj, oamenilor politici ºi nu în ultimul rând,
mass-mediei pentru întreaga susþinere.
Mircea Dumitru a mai spus cã
mulþumesc foarte mult. De asevrea sã petreacã mai mult timp
menea, au contat foarte mult sfaîn familie, alãturi de soþia sa,
turile domnului europarlamentar
acesta fiind motivul pensionãrii
Marian Jean Marinescu. Compasale. „Am renunþat la mandat
rativ cu alþi colegi din þarã, eu
strict din motive personale. Vreau
am avut ºi sprijinul tuturor consã petrec mai mult timp alãturi
silierilor judeþeni, care, indiferent
de familia, care, aºa cum bine
de culoarea politicã au dorit dezºtiþi este formatã doar din doi
voltarea acestui aeroport...”.
membri. Am început activitatea
La rândul sãu, preºedintele CJ
în urmã cu 11 ani. Lângã mine a
Dolj, Ion Prioteasa a spus cã plefost atunci preºedintele CJ Dolj,
carea lui Mircea Dumitru din funcdomnul Ion Prioteasa, cãruia îi
þia de director executiv este o mare

pierdere pentru Aeroportul din Craiova. „Domnul Mircea Dumitru
este un om deosebit, care a însemnat ºi înseamnã foarte mult pentru Aeroportul din Craiova. Regret
decizia dânsului de a se retrage,
dar o face struct din motive personale. În acest domeniu al avia-

þiei sunt foarte puþini oameni atât
de pregãtiþi ca domnul Dumitru,
dar sperãm sã gãsim pe cineva.
Domnul Dumitru a promis cã fiecare datã ne va ajuta dacã îi vom
solicita consultanþã în domeniu”,
a spus Ion Prioteasa.
MARGA BULUGEAN

Proiectele de la Muzeul
de Artã, subiect de gâlceavã

de GABRIEL
BRATU-MIB

Muzeul de Artã Craiova, unitate parþial finanþatã a Consiliului Judeþean
Dolj a comunicat disponibilizarea sumei de 1,218 mii de la cheltuielile de capital alocate în acest an, de la urmãtoarele obiective : „Sistem de iluminatz muzeal interior” - 1154 mii lei; Studiu de Fezabilitate (SF) pentru „Sistem de climatizare” – 1 mii lei ºi nu în ultimul rând, Studiu de Fezabilitate ºi Proiect
Tehnic (PT) ºi execuþie pentru „Luminator – realizare mãsuri protecþie incendiu la Muzeul de Artã Craiova”- 22 mii lei, respectiv 1 mii lei.

- În ºcoalã, politicianul Popescu a rãmas de câteva ori repetent, acum, în fiecare campanie
de alegeri, repetã promisiunile.

În cazul primului proiect, directorul executiv
al Muzeului, arhitectul Emilian ªtefârþã a precizat ieri, în cadrul ºedinþei ordinare a Consiliului
Judeþean Dolj, la o interpelare a consilierului judeþean Marian Irinei, cã deºi au fost organizate
mai multe proceduri de achiziþie publicã prin
intermediul SICAP, nu au fost identificaþi operatori economici care sã îndeplineascã criteriile de

atribuire, iar timpul scurt nu permite finalizarea obiectivului pânã la sfârºitul anului.
În ceea ce privesc banii pentru Studiile
de Fezabilitate, consilierul judeþean Marian Irinei
a menþionat cã se întorc la Consiliu Judeþean pentru a treia oarã ºi cã a atras atenþia ºi anul trecut în
legãturã cu modul în care se fac licitaþiile la Muzeu pentru aceste proiecte. „Am ridicat aceastã
problemã ºi în urmã cu mai mult timp. Spuneam
cã banii pentru SF-uri vor fi alocaþi inutil. Acum
constatãm cã aceºti bani se întorc la Consiliu Ju-

deþean pentru a treia oarã. Citim în nota de fundamentare cã pentru „Sistemul de climatizare” nu
au fost operatori economici care sã participe la
procedurile de achiziþie organizate prin intermediul SICAP. La fel s-a întâmplat ºi pentru proiectul cu Luminatorul, asta în condiþiile în care domnul director ne-a spunea cã licitaþia e ca ºi rezolvatã, cã este optimist. Acum constatãm cã suntem în acelaºi punct de unde am plecat”, a explicat Marian Irinei, consilier liberal.
MARGA BULUGEAN
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Dragoº Gavriluþã, director de proiect Clariant: „Antidotul Clariant
pentru dezinformare este comunicarea transparentã ºi buna credinþã”
Spunem tot timpul cã România are nevoie de investiþii masive pentru a prospera.
Uneori, însã, tocmai aceste
investiþii îndelung aºteptate
devin motiv de disputã. Cel
mai recent exemplu vine de la
Podari, unde niste persoaneîncearcã sã blocheze construcþia unei fabrici de bioetanol celulozic. Investiþia
aparþinând companiei elveþiene Clariant este evaluatã la
peste 100 de milioane de Euro
ºi ar urma sã creeze peste 100
de noi locuri de muncã.
Dragoº Gavriluþã, director
de proiect Clariant, este omul
care ºi-a asumat provocarea de
a transpune în realitate acest
proiect de amploare. De la el
am putut afla cum se vede situaþia de la Podari prin ochii
unui investitor strãin, cum susþine Clariant dezvoltarea comunitãþii ºi cum aratã planurile pentru viitor ale companiei, într-un context local creat pentru a intimida compania
Clariant, ceea ce este surpinzãtor pentru toatã lumea.
Domnule Dragoº Gavriluþã, care consideraþi cã
sunt motivele pentru care,
acum, la aproape un an de
la momentul în care compania ºi-a lansat investiþia
pentru construcþia unei fabrici la Podari, au apãrut
aceste probleme legate de
asa-zise îngrijorãri ale cetãþenilor din localitate?
Încep prin a spune cã dreptul la exprimare al fiecãrui cetãþean este de necontestat. Ba
mai mult, este firesc sã primim
întrebãri din partea locuitorilor bine-intenþionaþi, privind
construcþia ºi activitatea fabricii din Podari. Totuºi, remar-

cãm cã in spaþiul public au fost
vehiculate, în ultima perioadã,
o serie de informaþii denaturate, care au dus la instaurarea
unui sentiment de neîncredere
în rândul comunitãþii. Nu ºtiu
care este motivaþia celor care
au iniþiat aceste acþiuni, însã
antidotul dezinformãrii este comunicarea transparentã, fundamentatã ºtiinþific ºi buna
credinþã ºi exact aceasta este
abordarea Clariant.
Clariant este o companie
cunoscutã ºi respectatã la
nivel european, dar ºi global. Este în vreun fel afectatã reputaþia dumneavoastrã prin aceste acþiuni ale
unor persoane locale?
Aº pune lucrurile într-un
context mai larg – Clariant
este o companie prezentã în
53 de þãri din întreaga
lume, cu o tradiþie îndelungatã în domeniul produselor chimice de specialitate.
Reputaþia noastrã la nivel internaþional este excelentã, iar
acest fapt se datoreazã investiþiilor în cercetãri amãnunþite, tehnologiile performante pe
care am reuºit sã le dezvoltãm ºi promisiunilor respectate faþã de comunitãþi ºi autoritãþi. De aceea, noi credem
cu convingere cã evenimentele din Podari pot fi soluþionate doar prin dialog, prezentând date concrete ºi aceste
acþiuni izolate îºi vor dovedi
caracterul premeditat.
Ce ne puteþi spune despre tehnologia de prelucrare a paielor ce va fi folositã
de fabrica Clariant din Podari, în termeni de performanþã, noutate ºi inovaþie?
În România fermierii
aveau, pânã de curând, foar-

te puþine oportunitãþi de valorificare a paielor. De aceea, de
multe ori soluþia folositã a fost
arderea lor pe câmp, fiind
considerate un reziduu fãrã
valoare adãugatã. Odatã cu
fabrica Clariant din Podari,
fermierii vor avea la dispoziþie o opþiune viabilã, prin care
nu doar cã îºi vor pregãti mai
uºor terenurile pentru culturile viitoare, ci îºi vor putea
creºte ºi veniturile.
Tehnologia sunliquid® pe
care o vom folosi în Podari
transformã paiele, prin fermentaþie, în biocombustibili
avansaþi, rezultatul fiind costuri mai mici de tocare ºi incorporare, dar ºi un risc scãzut de transmitere a bolilor de
la o culturã la alta. Ne mândrim sã spunem cã sunliquid® a fost premiatã de Uni-

unea Europeanã ca fiind extrem de inovatoare ºi vom
continua sã investim în cercetare, pentru a putea oferi în
permanenþã soluþii eficiente,
de ultimã generaþie.
Care va fi cantitatea de
dioxid de carbon emisã de
activitatea fabricii ºi ce impact are aceastã cantitate
asupra mediului ºi a sãnãtaþii? Au cetãþenii motive
reale de îngrijorare?
Cu siguranþã cetãþenii nu
au de ce sã îºi facã griji. Fabrica noastrã din Podari a fost
supusã unui proces de verificare riguros ºi unor analize
amãnunþite, astfel încât sã ne
asigurãm cã respectã toate reglementãrile impuse de legislaþia europeanã ºi naþionalã, în
ceea ce priveºte protecþia
mediului ºi sãnãtatea publicã.

Dioxidul de carbon este un
gaz prezent natural în aer, cu
un rol vital în menþinerea echilibrului ecosistemului. Emisiile de CO2 rezultate din producþia de bioetanol nu vor depãºi valorile prezente în mod
normal în atmosferã. Dimpotrivã, utilizarea bioetanolului
produs la Podari va reduce
semnificativ emisiile de gaze
cu efect de serã generate de
traficul rutier, atunci când sunt
utilizaþi doar combustibili fosili. Pe scurt, este un proiect
dezvoltat la nivel local, dar cu
beneficii globale. Aceleaºi
standarde extrem de stricte
sunt respectate ºi în ceea ce
priveºte calitatea apei ºi a solului, care vor fi monitorizate
în permanenþã. Putem spune
cã Podari intrã în Europa cu
Clariant!

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, gazdã
a unor parteneri dintr-un proiect european
În perioada 2 – 6 septembrie, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj va gãzdui, la Craiova, o întâlnire transfrontalierã, în cadrul unui proiect european Erasmus +,
axat pe „Drepturile omului”.
Proiectul, denumit „My Europe – Your Europe – Your
Say”, având ca temã „Drepturile omului”, este implementat în perioada 01.09.2018 –
31.01.2021, iar scopul este
aflarea, de cãtre elevi, a unor
noþiuni noi despre valorile europene, reflectând la valorile
proprii ºi la compararea cu ale
altora din Europa.
Organizaþiile implicate în
desfãºurarea proiectului sunt:
Fundaþia „Prosveta” – organizaþie aplicantã, ªcoala nr.17
„Damian Gruev”, 54 SU St.
Ivan Rilski, ªcoala Primarã
„Bratyia Miladinovi” , toate
din Bulgaria, Institutio Politecnico De Santarem (Portu-

galia), Astiki Mi Kerdoskopiki Etairia Aenao (Grecia),
Spoleczna Akademia Nauk
(Polonia), Fundacion Altius
Francisco De Vitoria (Spania). ISJ Dolj, cu toate partenere. Grupul þintã este format din elevi cu vârstele cuprinse între 11 – 14 ani ºi
profesori care predau la gimnaziu. Pe parcursul anilor
ºcolari 2019 – 2020 ºi 2020
– 2021, se vor desfãºura activitãþi sãptãmânale pentru
elevi ºi se vor aplica mai
multe chestionare atitudinale.
„În cadrul proiectului, au
fost proiectate patru întâlniri
transnaþionale (Sofia, Madrid, Salonic ºi Craiova), în

vederea unei bune coordonãri a activitãþilor de formare a profesorilor, în vederea

abordãrii unor metode non –
formale ºi utilizarea acestora
în activitãþile de învãþare ale

elevilor (organizarea dezbaterilor ºi a jocurilor de rol, rezolvarea ºi discutarea unor
probleme, etc.); diseminãri desfãºurate în rândul profesorilor, elevilor, pãrinþilor, autoritãþilor locale, etc. Pânã în
acest moment, în cadrul
proiectului, s-a realizat
o întâlnire, pe 6 decembrie 2018, în Bulgaria”,
a precizat prof. Ani
Drãghici, inspector pentru proiecte educaþionale, în cadrul ISJ Dolj.
Dupã finalizarea activitãþii de formare a cadrelor
didactice, fiecare profesor va implementa o parte dintre resursele didactice, care se regãsesc în
manualul proiectului,
prin activitãþi de educaþie non – formalã.
CRISTI PÃTRU
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Vot cu scandal pe salariile administratorilor
Mai bine de o orã s-au certat, ieri,
consilierii municipali pe subiectul
creºterii indemnizaþiilor celor trei
administratori ai SC Salubritate, SC
Pieþe ºi Târguri ºi RAT Craiova. A fost
invocatã o decizie a Curþii de Conturi,
pe care liberalii au cerut insistent sã o

vadã, ba chiar s-a ajuns la dilema dacã
este sau nu vorba de o majorare de salarii. Primarul Mihail Genoiu a intervenit cu explicaþii, în mai multe rânduri,
însã aleºii locali ai PNL nu au putut fi
convinºi ºi au votat împotriva tuturor
celor trei proiecte de hotãrâre.

Cu douã luni în urmã, propunerile de modificare a contractelor de managment a administratorilor de la Salubritate, Pieþe ºi
RAT Craiova s-au aflat în discuþie prima datã. Nu au apucat sã
mai fie votate pentru cã executivul le-a retras fãrã explicaþii. În
plenul de ieri, când subiectul a
fost reluat, propunerile au încins
spiritele, consilierii municipali
cerând vehement explicaþii.

Mãnescu: ”În ce rãzboaie
ºi-au câºtigat aceste drepturi?
În cel cu þânþarii?”

Primul care a luat cuvântul a fost
consilierul ALDE, Dumitru Mãnescu. Acesta a sesizat cã proiectele
de hotãrâre pãstreazã exact aceeaºi
formã cu cele din luna iunie, fãrã
absolut nici o modificare. „Am crezut cã aceste puncte vor fi reanalizate ºi se va veni cu ele într-o nouã
formã. Singura modificare pe care
am sesizat-o este cã administratorul are dreptul sã primeascã o remuneraþie lunarã... de unde are
dreptul acesta, în ce rãzboaie l-a
câºtigat? Cumva în realizarea colectãrii selective a deºeurilor, în rãzboiul din vara aceasta cu þânþarii pe
care l-am câºtigat? De unde aceastã chestie cã are dreptul sã primeascã aceastã sumã?”, s-a întrebat,
retoric, consilierul ALDE. Mãnescu susþine cã nu este nici cazul ºi
nici momentul ca municipalitatea
craioveanã sã vinã cu astfel de
mãriri, componenta de salarii reprezentând o cheltuialã sufocantã pentru bugetul local ºi a atenþionat cã
aceste creºteri se vor regãsi în taxele de la sfârºitul anului pentru
2020. „Deci, vã rog frumos, fiþi
mai atenþi la creºterile salariale, sunt
destul de mari salariile bugetare faþã
de mediul privat ºi ar fi bine sã luãm
un moment de respiro!”, a spus
Mãnescu.

Primarul Craiovei: „Asta
solicitã Curtea de Conturi”

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a explicat cã toate cele trei

societãþi sunt sub formã de organizare SRL ºi au câte un administrator care are un contract de managment, aprobat prin hotãrâre de
consiliu, fiecare la vremea lui. În
acel contract, era prevãzut cã indemnizaþia administratorului sã fie
la nivelul viceprimarului Craiovei.
„Ei au primit dintotdeauna nivelul
maxim al indemnizaþiei viceprimarului, aºa am stabilit noi. La ora
aceasta, un control al Curþii la
Conturi a spus sã se stabileascã
în Adunarea Generalã a a societãþii suma, care variazã datoritã
faptului cã venitul viceprimarului
este legat de salariul minim pe
economie, care este modificat
periodic. ªi, din acest motiv, ºi
salariul administratorului trebuie
modificat odatã cu salariul minim
pe economie ºi salariul viceprimarului. Asta solicitã Curtea de Conturi, iar noi nu facem acum decât
sã transformãm în cifre”. „Domnul primar, ne luaþi de proºti? Este
limita de sus a salariului viceprimarului, nu este obligatoriu ca, la
un SRL, sã creascã salariul administratorului? Spuneþi lucruri
care nu sunt adevãrate!”, s-a revoltat Mãnescu. „Domnul inginer,
vreþi sã vã certaþi cu mine? Avem
niºte proceduri, sunteþi om tehnic, ºtiþi ce înseamnã procedura.
Vreþi sã discutãm pe proceduri,
discutãm pe proceduri, dacã nu,

ieºim din salã ºi ne punem poalele
în cap. Acel cuantum de maxim a
fost votat odatã cu contractul de
administrare”, i-a dat replica primarul Craiovei, pe un ton ridicat.

Nicoli: „Sã dãm cât se poate
de mult acestor administratori”

În discuþie a intervenit ºi consilierul PSD, Marian Nicoli. A accentuat ºi el obligaþia de a modifica aceste contracte de managment, ca urmare a indicaþiei Curþii de Conturi ºi a mai spus cã municipalitatea ar trebui sã le ofere
indemnizaþii mai mari acestora
pentru ca ºi ei, la rândul lor, sã
facã un managment de calitate.
„Noi trebuie sã putem sã dãm cât
se poate de mult acestor admnistratori pentru a ne onora în managmentul pe care îl fac în companiile respective”, a fost de pãrere social-democratul Marian
Nicoli.

Marian Vasile: ”Bugetarii
de lux trebuie stopaþi!”

A vorbit toatã lumea ºi nu a
înþeles nimeni nimic, a tras concluzia când i-a venit rândul sã
vorbeascã alesul PNL, Marian
Vasile. Liberalul a þinut sã transmitã executivului cã aceºti administratori primesc niºte salarii
majorate, ºi nu de acum, ci din
luna ianuarie. „Dumneavoastrã
veniþi ºi ne spuneþi cã nu li se
mãreºte pentru cã dânºii atât încaseazã acum. Da, cã ºi-au mãrit cu de la sine putere, în ianuarie, ºi acum dorim sã intrãm în
legalitate cu acest lucru”. Consilierul PNL a cerut apoi autoritãþilor sã prezinte decizia Curþii
de Conturi referitoare la aceste
sume care reprezintã indemnizaþia administratorilor. „De ce ascundeþi acel raport al Curþii de
Conturi? Peste tot în raport se
face referire la aceastã decizie,
dar unde este decizia, ce scrie în
ea, ce este de ascuns? De douã
luni de zile nu ne prezentaþi
aceastã decizie. Vreþi sã ne arãtaþi acum acea decizie care stã la
baza tuturor rapoartelor, dar pe

care nu îl vede nimeni. Este secret?”, a spus Marian Vasile. „Eu
înþeleg cã dânºii ºi-au mãrit cu
de la sine putere din ianuarie, a
venit Curtea de Conturi ºi a zi sã
intre în legalitate. ªi noi, consilierii, scoate cu mâinile încinse
cãrbunii din foc, fãrã sã ºtim ce
scrie în acel document? Asta ca
sã înþeleagã ºi craiovenii de ce
spun toþi cã nu li se mãreºte. Eu
am apreciat faptul cã au crescut
salariile la bugetari, apreciezi
foarte mulþi colegi din primãrie
care muncesc ºi care sunt plãtiþi
mai puþin decât meritã, dar totuºi bugetarii de lux pe banii craiovenilor trebuie stopaþi!”, a insistat liberalul.

Cine face campanie electoralã

Liberalii fac campanie electoralã, a tras concluzia, pe loc,
ºi primarul Mihail Genoiu, care
le-a cerut acestora sã înceteze
politizarea acestui subiect. „
Domnul consilier, eu înþeleg cã
faceþi campanie electoralã, dar
vã rog frumos, hai sã ieºim din
aceastã salã ºi sã o facem!”.
Nici primarul nu a pierdut ocazia sã le reaminteascã liberalilor
cã ºi ei au beneficiat de un astfel de contract de managment,
pe timpul când s-au aflat la conducerea primãriei – perioada
2012. „Nu este nici cea mai
micã majorare de salariu, este
contractul de administrare care
l-a avut ºi domnul Sirop (n.r. –
Flavius Sirop, fost director al
Salubritãþii din partea PDL).
Acelaºi contract, singurul lucru
care diferã este cuantumul, pentru cã s-a schimbat legislaþia ºi
salariile au un alt nivel. În rest,
este acelaºi contract, pe care vil dã domnul Sirop sã-l citiþi când
o intra dânsul administrator, pe
maxim. Nu l-am inventat eu, nu
l-am inventat noi, în actualul
Consiliu Local, este contract
care vine din urmã ºi care nu a
fost modificat. Nu facem acum
decât sã-i spunem pe nume”, a
spus Mihail Genoiu.

Sirop: ”Eu aveam un salariu
de trei ori mai mic”

Când a plecat de la Salubritate, Flavius Sirop susþine cã avea
un salariu de trei ori mai mic –
3.500 de lei net. „Raportat la performanþe, din câte îmi amintesc,
oraºul era incomparabil mai curat decât este acum. Dacã stãm
sã ne raportãm la cum se ridicã

gunoiul sau la întârzierile care se
fac, la utilaje, avem mari deficienþe pe acest subiect”, a dat replica
imediat liberalul. „Problema noastrã cu aceste majorãri este una de
principiu. Nu avem nimic împotriva unor creºteri de salariu, în
esenþã, dar sã fie pe criterii de
performanþã. Pânã la urmã, dacã
ne raportãm la RAT, circulãm cu
aceleaºi tramvaie învechite, obosite, aceleaºi autobuze prãfuite ºi
neaerisite, înghesuite, nivelul de
confort este foarte scãzut. Nu
sunt lucruri pentru care sã-i premiem pe aceºti manageri. Faptul
cã vreþi sã puneþi în ordine acum
niºte lucruri care sunt în aceastã
formã de la începutul anului ºi
acum venim cu virgulele ºi o punem aºa sã-i stea pentru totdeauna, nu ºtiu de ce o mai supunem
la vot, cã este o chestie pur tehnicã”, s-a întrebat acesta. „Voi
vota împotriva acestor majorãri
pentru cã nu mi se pare cã respectivii sunt niºte manageri ultraperformanþi, sã zic cã au triplat
performanþele acestor societãþi
încât sã merite salarii de trei ori
mai mari. La salariile subordonaþilor nu prea se omoarã nimeni sã
umble”, a mai spus Flavius Sirop.

Florescu: ”La RAT, un ºofer
are 2.000 de lei,
un director – 10.000 de lei”

Marinel Florescu, ºi el fost director al RAT Craiova în perioada PDL, a criticat modul cum se
face performanþã în cele trei societãþi ale primãriei. „Ca liberal, nu
am nimic împotriva creºterii salariilor, dar sã creascã la toalã lumea. Pãi noi ne ocupãm numai
de directorii generali? Eu cred cã
ar trebui corelat salariul sau indemnizaþia directorului general cu
mai mulþi factori, nu numai cu
indemnizaþia viceprimarului. De
ce nu am corela ºi cu salariile angajaþilor? Spre exemplu, la RAT,
un ºofer are 2.000 de lei ºi un director are 10.000 de lei, deci este
corelat? De asemenea, trebuie sã
corelãm salariul directorului general ºi cu calitatea transportului
public din oraº”, a atras atenþia
Marinel Florescu.
Dupã mai bine de o orã de discuþii, proiectele de hotãrâre au
fost supuse, pe rând, la vot. Consilierii PNL s-au abþinut sau au
votat împotrivã, dar propunerile
au trecut, totuºi, la vot fiind însuºite de consilierii PSD.
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COMUNA COªOVENI, reprezentatã de COANDÃ NICUªOR, primar,
titular al proiectului anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT – Comuna Coºoveni, judeþul Dolj”, propus a fi amplasat în intravilanul – pentru reþeaua de
canalizare, ºi extravilanul comunei
Coºoveni, judeþul Dolj – pentru staþia
de epurare. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului APM Dolj din Mun. Craiova, Str.
Petru Rareº Nr.1, judeþul Dolj, adresa
de internet http://apmdj.anpm.ro ºi
la sediul Primãriei Com. Coºoveni,
titularului proiectului, din Com. Coºoveni, Str. Principalã Nr.5, judeþul
Dolj, în zilele de luni-vineri, între orele 8.30 – 16.30. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
Mun. Craiova, Str. Petru Rareº Nr.1,
judeþul Dolj, fax: 0251/419035, email: office@apmdj.anpm.ro.
Consiliul local Brabova titular al
proiectului: SISTEM DE ALIMENTARE CU APÃ ªI CANALIZARE, anunþã
publicul interesat asupãra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul: SISTEM DE ALIMENTARE CU APÃ ªI CANALIZARE,
propus a fi amplasat în Comuna Brabova, judeþul Dolj. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediu APM Dolj din Craiova, str.Petru
Rareº, nr.1, în zilele de L-J, între orele
8.00-16.00 ºi vineri, între orele 8.0014.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile
de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a APM Dolj.

PRIMÃRIA Comunei Mischii, cu
sediul în localitatea Mischii, str.Eroilor,
nr.5, judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante de muncitor calificat, conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfãºura astfel: -Proba scrisã
în data de 23 septembrie 2019, ora
10.00; -Proba interviu în data de 26
septembrie 2019, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: -studii medii absolvite cu diplomã; -fãrã vechime. 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 Mischii. Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Mischii, persoanã de contact: Dumitrescu Gabriela,
telefon: 0758.833.006, fax:
0251.450.194, e-mail: primariamischii@judetuldolj.ro.
ÎN conformitate cu prevederile
Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, titularul: SC AGRONOVA PISCICOLA
SRL, sat Pleniþa, comuna Pleniþa, jud.Dolj, intenþioneazã sã solicite de la
AN „Apele Romane” -Administraþia
Bazinalã de Apã Jiu -Craiova, (sau,
dupã caz, SGA Dolj) aviz de gospodãrire a apelor pentru investiþia: „Lucrãri de reabilitare ºi punere în siguranþã a barajului Verbiþa, comuna Verbiþa, judeþul Dolj.” Bazin Hidrografic
Dunãre, râu Baboia (Eruga) -afluent
pârâul Valea Þigãncii. Aceastã folosinþã este existentã, lucrãrile de reabilitare ºi punere în siguranþã fiind considerate lucrãri noi de investiþie. Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare sau sã transmitã
observaþii, sugestii ºi recomandãri cu
privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã, sau la tel.: 0744.585.160, dupã data
de 01.09.2019.

S.C. STADY PRODUCT JR S.R.L,
anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia Pentru Protecþia Mediului Dolj,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului aupra mediului pentru proiectul: „CONSTRUIRE HALÃ METALICÃ PRODUCÞIE” propus a fi amplasat în
comuna Cârcea, sat Cârcea, strada Silozului, nr. 30A, Judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadreare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþia Pentru Protecþia Mediului Dolj , din Craiova, strada Petru Rareº
nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni - joi, între
orele 8,00 - 16,30 ºi vineri orele 8,00
- 14,00 precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interest poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la
data publicãrii prezentului anunþului
pe pagina de internet a genþia Pentru
Protecþia Mediului Dolj.
BÃLAN Ioan, titular al proiectului
„Sprijin pentru prima împãdurire ºi
crearea de suprafeþe împãdurite”,
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 „Sprijin pentru prima împãdurire ºi crearea de suprafeþe împãdurite”, propus a fi amplasat în comuna Bratovoeºti, Tarlaua 45, Parcela 13,
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, între 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.
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ªCOALA Gimnazialã Podari organizeazã la sediul din localitatea Podari,
strada ªcolii, nr.1, judeþul Dolj, concurs
pentru ocuparea unui post vacant- Coordonator partener activitãþi ºcoalã, Codul ocupaþiei: 112029 manager în cadrul proiectului „Acþiuni comunitare
pentru Combaterea Excluziunii Sociale- ACCES”, Cod MySMIS 2014: ID
101868. Etapele concursului: prima etapã în data de 23.09.2019, ora 11.00- proba scrisã; a doua etapã în data de
24.09.2019, ora 11.00- proba de interviu. Pentru a putea participa la concurs,
candidaþii trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiþii: 1.Condiþii
generale, conform art.3 din HG nr.286/
2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. 2.Condiþiile specifice de participare la concurs: nivelul de studii superioare, vechime minimã 15 ani în învãþãmânt, coordonarea ºi/ sau realizarea de activitãþi educaþionale în cadrul
proiectelor cu finanþare externã 5 ani.
Dosarele de înscriere se vor depune
pânã la data de 13.09.2019, ora 12.00 la
sediul ªcolii Gimnaziale Podari din strada ªcolii, nr.1, judeþul Dolj ºi trebuie sã
cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art.6 din HG nr.286/2011, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Informaþii suplimentare aferente
concursului, tematica, bibliografia se
afiºeazã la sediul instituþiei ºi pe siteul www.scoalapodari.ro sau la tel.
0251.339.165, 0251.339.785.

Unitatea Militarã 01266 Craiova, judeþul Dolj organizeazã concurs, conform H.G. 286/23.03.2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru
ocuparea unui post vacant de personal civil contractual, de execuþie: - Referent de specialitate debutant, gr. III-I
în compartimentul Cunoaºtere ºi asistenþã psihologicã / studii superioare,
specializarea Psihologie (absolvirea
studiilor universitare cu diplomã de licenþã) atestat de liberã practicã în
specialitatea „Psihologie aplicatã în domeniul securitãþii naþionale” (treapta
de specializare cel putin practicant în
supervizare) Probele de concurs: proba scrisã, în data de 20.09.2019, ora
10.00; - interviul, în data de 26.09.2019,
ora 10.00. Data limitã de depunere a
dosarelor: 13.09.2019, ora 15.00. Dosarele de concurs se depun la sediul
Unitãþii Militare 01266 Craiova, str. Caracal, nr.148. Detaliile organizatorice
vor fi afiºate la sediul unitãþii. Date de
contact ale secretariatului, la telefon
0251/310245, interior 110.
SC ROBEST COM SRL prin UNGUREANU MARIUS ROBERT, titular al
proiectului“Construire C1, C2, C3 locuinþe colective cu regim de inãlþime
Stehnic+P+2”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agentia pentru Protecþia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul“Construire C1, C2, C3
locuinþe colective cu regim de înalþime
Stehnic+P+2”, propus a fi amplasat in
str. Bariera Vâlcii, nr. 33, judeþulDolj, Craiova. Proiectul deciziei de încadrare si
motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediulAgentiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, jud. Dolj, in zilele de luni-joi,
intre orele 8,00-16,30 ºi vineri între orele 8,00-14,00 precum si la urmãtoarea
adresã de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interest poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de
la data publicãrii anunþului pe pagina
de internet a Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj.
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PRESTÃRI SERVICII Casã locuibilã comuna

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.
SC Agrochimical - Forest SRL executã lucrãri
de construcþii a clãdirilor
rezidenþiale ºi nerezidenþiale cu Automacara
LIEBHERR de 40 T. Telefon: 0744/365.326.

VÂNZÃRI
CASE
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.
VÂND casã, comuna
Podari, pivniþã, 5 camere, 520 mp. Telefon:
0768/232.033.
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.

Celaru sat Ghizdãveºti
cu teren 6700 mp. Telefon: 0760/194.541.

TERENURI

VÂND TEREN 5000 mp
Aleea ªimnic 1, cadastrat, intabulat, intravilan.
Preþ 19 Euro/mp. Telefon:
Telefon: 0723/919.689;
0040/723919689; 0041/
766020683.
Vând teren 1000 mp
Cârcea, strada Mânãstirii, posed Certificat Urbanism- împrejmuire.
Telefon: 0722/522.083.
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

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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Primãria Comunei Maglavit, Judeþul Dolj, scoate
la concurs urmãtoarele posturi vacante contractuale
pe perioadã nedeterminatã, dupã cum urmeazã:
1. Operator staþie alimentare cu apã potabilã în
comunã;
2. Guard la Cãminul Cultural din Comuna
Maglavit ”Marin Sorescu”;
3. ªofer microbuz ºcolar;
Concursul va avea loc în data de 30.09.2019,
ora 11.00, iar proba de interviu va avea loc în data
de 03.10.2019, ora 11.00.
Dosarele se depun, începând cu data de
16.09.2019 pânã la data de 24.09.2019 ora 16.00;
Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Comunei
Maglavit, telefon: 0251/ 328.733, sau 0251/ 328.546.
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.

VÂNZÃRI DIVERSE Vând loc de veci cimitirul

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.

Ungureni, 8000 lei, la 30
m de la poartã, la dreapta. Telefon: 0767/054.227.
Vând vitrinã frigorificã
mezeluri 400 lei, negociabil ºi ladã frigorificã 250 lei. Telefon: 0799/
042.187.
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Vând planetarã - DACIA
SUPER–NOVA ºi arbore cotit, televizor IVORI
cu sistem digital. Telefon: 0770/419.180.
Vând robot bucãtãrie
nou, cu bol inox cap 6,5
litri. Telefon: 0752/
236.667.
Urgent! Vând televizor
eurocolor în stare bunã
de funcþionare. Plecãm
în strãinãtate. Preþ negociabil. Telefon: 0351/
414.149.
Vând cãruþ handicap,
sobã teracotã, schelã
metalicã, pat mecanic,
polizor 2500 W. Telefon:
0760/588.581.
Vând în Iºalniþa, prune,, 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.

PIERDERI

Vând centralã termicã
pe gaz Vaillant, hotã
pentru aragaz (50x85),
maºinã de cusut electricã „IULIA” Telefon:
0728/011.731.
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.

SC FLANCO RETAIL
SA anunþã pierderea cãrþii de intervenþii ºi a registrului fiscal aparþinând imprimantei fiscale FP 700
cu seriile de fabricaþie:
DB4700000890 ºi
DB4700000891, seriile
fiscale fiind: 6000016230
ºi 4000016231. Se declarã nule.

CONDOLEANÞE

Familia ªtefan ºi Rica
Ardeleanu deplâng
dispariþia veriºoarei
lor BALACI RODICA.
Dumnezeu sã o odihneascã în pace!
Comunitatea Evreilor
Craiova regretã decesul celei ce a fost
RODICA BALACI
(MANDELBAUM),
membrã a comunitãþii
noastre ºi este alãturi
de familia îndoliatã.
Acad. Prof. Dr. Corneliu Sabetay, Preºedinte al Comunitãþii Evreilor Craiova, regretã decesul celei ce a fost
RODICA BALACI
(MANDELBAUM) ºi
transmite sincere condoleanþe familiei!

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

OFERTE ÎNCHIRIERI

Particular apartament
2 camere renovat,
parter, nemobilat, Sãrari - Spania, preferabil firmã. Telefon:
0727/226.757.

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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Puncte la
la îndemânã
îndemânã
Puncte
în Ilfov
Universitatea Craiova joacã
astãzi la Voluntari, acolo unde
a câºtigat de fiecare datã
FC Voluntari – Universitatea Craiova
Stadion: „Anghel Iordãnescu”, ora 21.
FC Voluntari: Râmniceanu –
Ricardinho, Rodriguez, Armaº,
A. Vlad – Cãpãþânã, Gorobsov,
Laidouni – C. Costin, Simonovski, I. Gheorghe. Antrenor: Cristiano Bergodi. Rezerve: Mitrev –
Balaur, Kocic, Harrer, Deac, Belahmeur, Þârã.

Universitatea Craiova: Pigliacelli – Martic, Bãlaºa, Acka,
Bancu – Qaka, Ivanov, Cicâldãu – Mihãilã, Bãrbuþ, Markovic. Antrenor: Cornel Papurã.
Rezerve: L. Popescu – Kelic,
Vãtãjelu, Mateiu, Constantin,
Ioniþã, Roman.

Un meci mai este pânã la
întreruperea campionatului ºi
pânã când Victor Piþurcã se
va alãtura Universitãþii Craiova. Un meci periculos, deºi
pare la îndemânã pentru albalbaºtri, pe un teren pe care
au câºtigat de fiecare datã,
contra unei echipe care face
un sezon slab, dar care posedã un antrenor capabil ºi
câþiva jucãtori interesanþi,
precum Laidouni, Gorobsov,
Cãpãþânã sau nou-venitul Simonovski. Macedoneanul a
fost adus recent de la Sepsi,
dupã ce echipa ilfoveanã a
rãmas fãrã cei doi atacanþi
din stagiunea trecutã, Bãlan
ºi Tudorie, iar Papazoglou sa accidentat. Craiova nu va
miza nici ea pe Ivan sau Koljic, iar problema juniorilor
rãmâne, Papurã fiind nevoit
sã facã schimbare în prima
reprizã aproape la fiecare
meci. Totuºi, contra unei
echipe evident inferioare, pe
un teren impecabil ºi într-o
atmosferã dominatã de galeria proprie, ªtiinþa nu are voie
sã se împiedice la Voluntari,
dacã vrea sã conteze în lupta
la titlu. Pentru fanii Craiovei,
care vor avea la dispoziþie peluza arenei „Anghel Iordãnescu” din Voluntari, biletele
costã 20 de lei ºi se pot achiziþiona de la stadion.

atunci putem câºtiga acest
meci. Nu ºtiu care este adevãrata faþã a Voluntariului, fiindcã de la meci la meci toate echipele au fluctuaþii, important este ca noi sã jucãm
bine. Koljic ºi Vlãdoiu sunt în
continuare indisponibili”. Papurã a comentat pe scurt
transferul lui Ivan: „Orice jucãtor care vine este un câºtig, fiindcã sporeºte concurenþa din lot”. Despre suprafaþa de joc de pe „Ion Oblemenco”, Papurã a spus: „Din
ce am înþeles, nu se va
schimba terenul de pe Ion
Oblemenco, dar sperãm sã
arate mai bine dupã cele 3
sãptãmâni de pauzã”. Cristi
Bãrbuþ a declarat: „Ne aºteaptã un meci dificil, fiindcã
atunci când eºti considerat
favorit ai presiunea pe tine.
Trebuie sã ne concentrãm, sã
ne facem jocul nostru ºi sã
obþinem cele 3 puncte. Voluntariul a arãtat un fotbal bun
cu FCSB. E adevãrat, am câºtigat mereu acolo, dar nu
conteazã statistica, important
este sã joci bine ºi sã te concentrezi de fiecare datã”. Altfel, primul meci al ªtiinþei
dupã pauza prilejuitã de meciurile echipelor naþionale,
derby-ul cu FCSB, a fost programat duminicã, 15 septembrie, de la ora 21, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Înaintea acestui joc, Universitatea
Craiova a relansat campania
de abonamente, iar pe 5 septembrie, data în care ªtiinþa
va împlini 71 de ani, se vor
pune în vânzare biletele pentru duelul cu echipa lui Gigi
Becali.

Papurã:
„Am fi în eroare
sã credem cã va fi
un meci uºor”
Cornel Papurã a prefaþat
astfel duelul cu formaþia ilfoveanã: „Am fi într-o mare
eroare sã credem cã va fi un
meci uºor cu FC Voluntari. Ei
nu parcurg cea mai bunã perioadã ºi vor încerca sã-ºi remedieze problemele ºi situaþia din clasament. Cred cã
dacã ne putem concentra ºi
vom intra foarte bine din
punct de vedere mental,

Markovic ºi Sârbu,
la naþionala
under 19
Reprezentativa Under 19 a
României va desfãºura o ultimã acþiune înainte de calificãrile din aceastã toamnã

pentru Campionatul European
de anul viitor. Tricolorii lui
Laurenþiu Roºu vor juca pe 6
septembrie, de la ora 16.00,
ºi pe 8 septembrie, de la ora
14.00, împotriva Ucrainei
U19, ambele teste desfãºurându-se pe stadionul „Yubileynyi” (Bucha). Pentru
aceastã dublã cu Ucraina,
Laurenþiu Roºu a convocat
20 de jucãtori, printre aceºtia regãsindu-se ºi doi dintre
fotbaliºtii Universitãþii Craiova, în speþã fundaºul dreapta
Alex Sârbu ºi atacantul Jovan
Markovic.

„Elitele”, victorie
ºi remizã, la Braºov
În etapa din Liga Elitelor,
echipa under 19 a obþinut o
victorie pe terenul formaþiei
ACS KidS Tâmpa Braºov,
scor 3-2. Pentru olteni au
marcat Rãzvan Niþuicã (’47),
George Pãtulea (’60) ºi Tudor Negrea (’90+4). Antrenorul Universitãþii Craiova U19,
Nelu Petriºor, a început meciul cu urmãtorii: Pãuºescu –
Sîrbu, Dobre, Mitran, Pãtulea – Guþã, Toader, Negrea –
Niþuicã, D.Popa, Viespe. Pe
parcurs a mai apelat la serviciile lui Eftimie ºi Rezeanu.
La under 17, Craiova a remizat, scor 3-3, cu formaþia similarã a clubului braºovean.
Au marcat pentru oaspeþi:
Radu Pãdureþu (‘2), Antonio
Miuþescu (’14) ºi Eduard

Radu Pãdureþu, Eduard Domnu, Robert Geru, Ovidiu Iepure, Antonio Miuþescu. Au
mai intrat: George Vãrzaru,
Toni Dicu.

Domnu (’87). Dragoº Bon a
folosit echipa: Iustin Lungu
– Mihai Militaru, Mario Neþoiu, Bogdan Firu, Gabriel
Ruican, Daniel Croitoru,

Liga I, etapa a 8-a
FC Botoºani – Academica Clinceni, astãzi, ora 18
FC Voluntari – „U” Craiova, astãzi, ora 21
Gaz Metan – Poli Iaºi, sâmbãtã, ora 15.30
Astra Giurgiu – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 21
Hermannstadt – Chindia, duminicã, ora 18
FCSB – Viitorul, duminicã, ora 21
Sepsi – Dinamo, luni, ora 21
CLASAMENT
1. CFR Cluj
2. Viitorul
3. Mediaº
4. Poli Iaºi
5. Craiova
6. Botoºani
7. Sepsi
8. Astra
9. Dinamo
10. Hermann.
11. Voluntari
12. Chindia
13. Clinceni
14. FCSB

M

V

E

Î

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
4
4
4
4
2
1
2
2
2
1
1
1
1

2
3
3
3
1
4
6
2
0
0
2
2
1
1

0
0
0
0
2
1
0
3
5
5
4
4
5
5

G
18-5
18-7
14-4
10-4
9-6
13-11
6-5
7-8
9-15
9-17
5-14
9-15
10-17
7-16

P
17
15
15
15
13
10
9
8
6
6
5
5
4
4

