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economie / pag. 4-5
Suntem spre finalul exerciþiului financiar
2014 – 2020 ºi auzim foarte des cã România
nu ar fi absorbit suficiente fonduri europene.
Totodatã, constatãm ºi o confuzie în rândul
populaþiei, când ne raportãm la gradul de absorbþie, când discutãm despre cel de contracta-

re. La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, prin
Programul Operaþional Regional numãrul contractelor semnate este de aproximativ 500, iar
valoarea solicitatã la Comisia Europeanã depãºeºte suma de 752 milioane de euro. O activitate foarte densã, cu proiecte interesante ºi

o echipã competitivã ºi profesionistã. Despre
aceste rezultate, dar ºi despre modul în care
ar trebui sã privim cifrele în ceea ce priveºte
absorbþia de fonduri europene am stat de vorbã cu directorul executiv al ADR SV Oltenia,
Marilena Bogheanu, într-un amplu interviu.
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Nenorocirile de la Caracal ca pretext politic!
Transmite pentru „Le Monde”, de la
Bucureºti, o corespondenþã la fel de „riguroasã ºi bine documentatã”, ca ºi cele
anterioare, „ilustrul” Mirel Bran, sub titlul „Le muertre sordide d’Alexandra
(15 ans) un crime qui change la donne politique en Roumanie”. Într-un
mini-ºapou se spune cã „mii de persoane manifestã în fiecare weekend, de la
24 iulie, contra corupþiei ºi nepotismului”, în faþa Ministerului de Interne, cerând demisia Guvernului. Cu precizarea
cã „miile de persoane” e proba de deontologie, discuþia e inutilã. Corespondenþa nu e altceva decât „un articol de serviciu”, anost ºi gãunos în argumentaþie
care prefaþeazã, de fapt, „momentul emoþional” programat pe 10 august în Capitalã. Când se face un an, de la cele petrecute în Piaþa Victoriei. Vin de afarã ºi
diasporezi, douã-trei mii la numãr, cã-

MIRCEA CANÞÃR
rora bãnuim li se va deconta deplasarea
tabilul responsabil de crime, fiindcã a
ºi ce se mai adunã din Capitalã. În Hesuprimat legile cu scopul de a eluda jusxagon, nu ne îndoim, corespondenþa
tiþia”. Ce sã vezi! Asta se confecþioneaarticlierului de pe malurile Dâmboviþei
zã ºi livreazã afarã, prin pregãtirile festârneºte mare interes. Mai ales cã la
brile pentru 10 august 2019, când se vor
francezi, un astfel de eveniment e mai
bãga în rânduri ºi inocenþii de la „Cogreu de celebrat, fiindcã „vestele galberupþia ucide” ºi care or mai fi. Mitingul
ne” au slãbit-o, în continuitate, doar din
de pe 10 august – prost gestionat – ar
cauza caniculei devastatoare, fãrã a se
putea dezvolta începutul schismei însãtura de gaze ºi bastoane de cauciuc.
tre liberali – pro-Klaus Iohannis - ºi
Nu are sens sã comentãm in extenso
PLUSR-iºti – pro-Dan Barna. Vom veceea ce scrie, din pãcate, pentru un codea acum ce se mai petrece, duminicã,
tidian francez de referinþã, în peisajul
deºi nenorocirile de la Caracal nu ar tremedia, un colaborator sau corespondent
bui, opinãm noi, tuºate politic. În nicide la Bucureºti, necontaminat de rigoaun fel. Ele þin eminamente de activitare ºi bunã credinþã. „Nepotismul, intea poliþiei ºi parchetelor. ªi nimic mai
mult. Poliþiºti ºi procurori nu s-au pucompetenþa ºi corupþia conduc la critut descurca în faþa unor cazuri de kidmã (...) Guvernul trebuie sã plece”,
napare. Repetate. Dar argumentul nãurelateazã un interlocutor. Altul mai „procitor rãmâne cel politic: trebuie bãgate
fund”, într-o corespondenþã anterioarã,
emoþii la fraieri, sã bulversãm PSD-ul,
susþine cu emfazã cã „guvernul e veri-

sã vinã ãia „buni”. Confruntarea a pãrãsit de mult zona democraþiei, deºi din
când în când distilãm politici asumate
de toate guvernele. Emoþiile nu schimbã, din pãcate, mare lucru ºi de aceea
meritã resuscitate la intervale de timp.
Emblematicã, în context, devine o ºtire
veridicã, apãrutã în spaþiul public: magistraþii rezist, unul de la Parchetul Tribunalului Brãila, altul de la Judecãtoria
Balº, îºi agrementau timpul liber, la o
paranghelie, cu dansatoare, la Dubova,
în Clisura Dunãrii. Nu pãreau afectaþi
de tristeþi pasagere. Fireºte, sub semnul decenþei, nimeni nu le poate interzice o „petrecere”, dar agrementatã cu
dansatoare ºi selfie-uri, a cãzut... prost,
încât discuþia devine inutilã. Cam aºa
stau lucrurile, din pãcate, în general,
dar calul de bãtaie e acum altul. ªi nu îl
mai enunþãm.

Craiova Jazz Festival, în septembrie
Craiova Jazz Festival
va aduce, în luna viitoare, patru zile de concerte dedicate improvizaþiei
ºi libertãþii în muzicã.
Organizatã de Filarmonica „Oltenia”, în parteneriat cu Primãria Municipiului Craiova, cea dea III-a ediþie propune
iubitorilor de muzicã, în
perioada 10-13 septembrie, nume ale jazz-ului
naþional ºi internaþional,
din Germania ºi SUA.
Este pentru al treilea an
consecutiv când festivalul – unicul eveniment
de gen din Oltenia – are
loc la Craiova: prima
ediþie s-a desfãºurat
între 14 ºi 17 septembrie 2017, iar cea de-a
II-a, în perioada 12-15
septembrie 2018.
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Festivalul se va deschide marþi, 10 septembrie, ora 19.00, cu un concert susþinut de Oltenia Big Band (conducerea muzicalã: Dorin
Mãciucã). Formaþia are în componenþã muzicieni din Orchestra Simfonicã a Filarmonicii
„Oltenia” ºi îmbinã, într-o manierã profesionistã, stilurile pop, funk, gospel, latino sau jazz.
Miercuri, 11 septembrie, pe scena instituþiei –
care va gãzdui toate evenimentele din cadrul
festivalului – va urca Arya Jazz Band (SUA).
Invitaþii serii de joi, 12 septembrie, vor fi
Ana Mardare ºi Tudy Zaharescu Jazz & Soul
Band (România). Consideratã de realizatorul

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- N-a fost bine cu dictatorul, acum Popescule, sã vedem cum ne-om descurca cu
dictatorii.

ºi criticul de muzicã Titus Andrei „o voce specialã, deosebit de personalã, o combinaþie între
jazz, rock soul ºi gospel”, Ana Mardare are o
experienþã bogatã pe plan artistic, fiind câºtigãtoarea multor premii la festivaluri româneºti de
interpretare ºi creaþie. Tudy Zaharescu este
compozitor, aranjor, producãtor ºi a fost apreciat de criticul Florian Lungu drept „cel mai
valoros baterist de jazz al momentului”.
Craiova Jazz Festival se va încheia vineri,
13 septembrie, cu concertul prezentat, de la
ora 19.00, de Cico’s Jazz Orchestra (Germania) împreunã cu Oltenia Big Band, pe

care publicul i-a mai putut asculta ºi la prima
ediþie a festivalului, din 2017. Conducerea
muzicalã îi aparþine unui maestru al jazz-ului,
Horia Dinu Nicolaescu, originar din Craiova,
stabilit în Germania din 1971, cu rãsunãtoare succese în plan naþional ºi internaþional.
Biletele pentru evenimentele muzicale din
cadrul festivalului sunt disponibile la Agenþia
Filarmonicii „Oltenia” (Calea Unirii nr. 16, tel.
0251.414.698), deschisã de luni pânã vineri,
între orele 10.00-18.00. Costã 40 lei iar pentru elevi, studenþi ºi seniori, 10 lei.
MAGDA BRATU

Acþiune de conºtientizare a riscurilor
ºi ameninþãrilor la care sunt expuºi tinerii
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” gãzduieºte astãzi, 9 august 2019, începând cu ora 18.00, în Sala „Acad. Dinu C.
Giurescu”, acþiunea „International Volunteer
for Craiova Youth Capital”. Organizatã de
Asociaþia DOMINOU din Craiova, aceasta
constã în vizionarea materialului audio-video
„Bucureºti – oraº subteran”. La dezbaterile cu
privire la conºtientizarea riscurilor ºi ameninþãrilor la care sunt expuºi tinerii dezavantajaþi vor
participa 20 de tineri din Spania, Portugalia,
Bulgaria, Macedonia, Georgia, Yemen ºi Kenia.
Acþiunea se înscrie în rândul activitãþilor desfãºurate cu scopul de a susþine candidatura
municipiului Craiova la titlul de „Capitala Tineretului din România” 2020-2021.
MAGDA BRATU
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Primãria
Primãria Craiova,
Craiova, optimistã
optimistã în
în privinþa
privinþa
licitaþiei
licitaþiei pentru
pentru tramvaie
tramvaie
Autoritãþile locale se aºteaptã
ca licitaþia de achiziþie a celor 17
tramvaie (aproximativ 200 milioane de lei), care a fost relansatã de Ministerul Dezvoltãrii, sã
trezeascã, de aceastã datã inteMinisterul Dezvoltãrii Regionale, cel prin care se deruleazã
achiziþia celor 17 tramvaie pe
fonduri europene, a reluat procedura de licitaþie, dupã ce prima (care fusese lansatã pe 18
ianuarie ºi încheiatã pe 8 mai)
nu a suscitat interesul firmelor
de profil. Autoritãþile locale au
menþionat cã, într-adevãr, reprezentanþii ministerului cu pricina au fost nevoiþi sã organizeze o a doua licitaþie pentru livrarea vagoanelor de tramvaie
pentru Craiova, dupã ce la prima nici o firmã nu a cumpãrat
caietul de sarcini ºi nu ºi-a depus ofertele, deºi anterior solicitaserã multe clarificãri.

resul mai multor firme ºi sã poatã sã fie adjudecatã. Municipalitatea spune cã, dacã lucrurile se
desfãºoarã aºa, primele tramvaie vor apãrea în trafic în mai puþin de un an.

„Achiziþia de tramvaie a fost
þinutã de Ministerul Dezvoltãrii
ºi, în urma acestei proceduri,
nu s-a prezentat nimeni. S-a
reluat licitaþia, caietul de sarcini
deja este urcat în sistemul electronic”, a menþionat primarul
Craiovei, Mihail Genoiu, la începutul acestei sãptãmâni.

Se aºteaptã observaþii
din partea firmelor
interesate
Potrivit autoritãþilor locale,
pânã pe data de 19 august se
primesc observaþii din partea
firmelor care sunt interesate de
aceastã licitaþie, iar pânã pe 23
august, clarificãrile trebuie sã

fie introduse în caietul de sarcini al licitaþiei. „S-a adoptat de
cãtre minister o procedurã în
care sã fie luate în calcul, în
aceastã perioadã, toate doleanþele celor interesaþi, legate de
termenul de livrare, de dimensiunile tramvaielor, adicã de tot
ceea ce a dus a dus la neprezentarea lor, în procedura anterioarã ºi, începând cu data de
23 august, se intrã în procedurã normalã de licitaþie. Cele 17
tramvaie, deci, îºi urmeazã cursul lor, prin protocolul cu Ministerul Dezvoltãrii”, a punctat
edilul-ºef al Craiovei.

Cele 17 tramvaie,
dictate de un studiu
de trafic

Mihai Genoiu a fãcut clarificãri ºi în privinþa numãrului de
tramvaie stabilit, precum ºi a
termenului de livrare a acestora. Edilul a menþionat cã ponderea mijloacelor de transport
în finanþarea asiguratã prin
POR, Axa 4.1, a fost stabilitã
de Ghidul solicitantului. „Nu
poþi sã vii sã spui cã de toatã
suma de 47 milioane de euro,
cât a fost alocatã, poþi sã cumperi numai tramvaie. Este o
pondere stabilitã, cât sã fie reabilitãri de intersecþii ºi trasee,
cât sã fie numãrul mijloacelor
de transport”, a explicat Genoiu. Referindu-se la numãrul fix
de 17 tramvaie ce urmeazã sã
fie achiziþionate, a precizat cã
aceastã este garnitura necesarã care a reieºit Craiovei în
urma unui studiu de trafic, comandat de municipalitate înainte de accesarea acestui proiect european.

Termenul
de livrare,
posibila cauzã
a eºuãrii primei
licitaþii
În privinþa termenului de livrare a tramvaielor, autoritãþile
sunt optimiste ºi spun cã aceasta a doua licitaþie va merge mai
bine, odatã cu clarificãrile ce vor
fi aduse. „Prima achiziþie de
tramvaie a avut termen de livrare doi ani ºi de aici pleacã ideea
cã mai devreme de doi ani nu o
sã obþii tramvaiele, dar acela era
termenul de livrare pentru ultimul tramvai, adicã pentru al 17lea. Nu ºtiu dacã acesta a fost
motivul pentru care nu s-a prezentat nimeni, eu am presupus
cã termenul de livrare pentru cã
e suprasolicitare la piaþa tramvaielor. Dar este posibil ca din
aceastã evaluare care se face
acum sã reiese cã nu termenul
de livrare poate a fost problema, ci lungimea tramvaielor solicitate de noi”, susþine Genoiu.
Dacã licitaþia va avea sorþi de
izbândã, de aceastã datã, autoritãþile cred cã este posibil ca
primul tramvai sã aparã în mai
puþin de un an.

Modernizarea
depoului, legatã de
achiziþia de tramvaie
Tramvaiele cele noi vor fi net
superioare celor vechi, care se
gãsesc acum în trafic ºi care sunt
depãºite mult din cauza vechimii.
„Vorbim de o altã generaþie de
tramvaie, din toate punctele de
vedere, nu existã nici un fel de
asemãnare cu tramvaiele vechi”,
avanseazã municipalitatea. De
acea, întreþinerea tramvaielor noi
trebuie ºi ea fãcutã în alte condiþii, ºi de aici a apãrut ºi necesitatea reabilitãrii depoului de tramvai, care se face tot printr-un proiect european. „Atât reabilitarea
clãdirii, dar în special dotãrile sunt
necesare pentru întreþinerea unui
astfel de tramvai. De la partea de
automatizare,de motoare electrice ºi toate noutãþile cu care sunt
dotate, fac necesarã o aparaturã
de înaltã calificare. Deci este obligatoriu sã cuplezi achiziþia de
tramvaie noi cu service-ul. Când
îþi cumperi o maºinã pentru tine,
în primul rând te gândeºti unde
este un service pentru ea. Acelaºi
lucru este ºi cu aceste tramvaie”,
a mai spus Mihail Genoiu.
LAURA MOÞÎRLICHE

Programul Rabla: Numãrul de vouchere a fost suplimentat
Premierul Viorica Dãncilã a
anunþat, ieri, în debutul ºedinþei de Guvern, cã programul
Rabla va fi suplimentat cu încã
20.000 de vouchere în valoare de câte 6.500 de lei, suma
totalã fiind de 135.000.000 de
lei. “Aprobãm suplimentarea
fondurilor pentru programul
Rabla cu suma de 135.000.000
de lei. Astfel, oferim încã
20.000 de vouchere în valoare de 6.500 lei fiecare pentru
cei care doresc sã-ºi înlocuiascã autovehiculul vechi cu unul
nou, puþin poluant. ªtiu cã este
o decizie aºteptatã de mulþi
români din industria auto”, a
declarat Dãncilã.

Înscrierile în programele
Rabla Clasic ºi Rabla Plus, ediþiile din 2019, au început pe 12
aprilie. Sumele alocate în cadrul sesiunii de finanþare din
2019 pentru Programul Rabla
Clasic au fost de 235 milioane
lei, iar în cadrul Programului
Rabla Plus, bugetul alocat a
fost de peste 75 milioane lei,
din care peste 15 milioane lei
pentru persoane fizice ºi 60
milioane lei pentru persoane
juridice.
Cuantumul primei de casare pentru Programul Rabla Clasic este de 6.500 de lei pentru
fiecare autovehicul uzat, mai
vechi de opt ani, dat spre ca-

sare ºi se acordã pentru achiziþionarea unui autovehicul
nou al cãrui sistem de propulsie genereazã maximum 120 g
de CO2/km, în regim de funcþionare mixt (maximum 140 g
CO2/km conform standardului WLTP).
De asemenea, la prima de
casare se poate adãuga un ecobonus de 1.000 lei în cazul
achiziþionãrii unui autovehicul
nou, echipat cu sistem de propulsie care genereazã o cantitate de emisii de maximum 96
g de CO2/km (maximum 105
g CO2/km conform standardului WLTP) ºi/sau un ecobonus
de 1.700 lei la achiziþionarea

unui autovehicul nou, echipat
cu sistem de propulsie hibrid.
În cazul în care se întrunesc
ambele condiþii, cele douã eco-

bonusuri pot fi cumulate cu
prima de casare, ajungându-se
astfel la acordarea unei finanþãri în cuantum de 9.200 lei.
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Marilena Bogheanu, director

„IMM-urile pot contribui foarte mult la
Suntem spre finalul exerciþiului financiar 2014 –
2020 ºi auzim foarte des cã România nu ar fi absorbit suficiente fonduri europene. Totodatã, constatãm ºi o confuzie în rândul populaþiei, când ne raportãm la gradul de absorbþie, când discutãm despre cel
de contractare. La nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia,
prin Programul Operaþional Regional numãrul
contractelor semnate este de aproximativ 500, iar
valoarea solicitatã la Comisia Europeanã depãºeºte
suma de 752 milioane de euro. O activitate foarte
densã, cu proiecte interesante ºi o echipã competitivã ºi profesionistã. Despre aceste rezultate, dar ºi
despre modul în care ar trebui sã privim cifrele în
ceea ce priveºte absorbþia de fonduri europene am
stat de vorbã cu directorul executiv al ADR SV
Oltenia, Marilena Bogheanu, într-un amplu interviu.
Care este pãrerea dumneavoastrã despre accesarea fondurilor europene, având o viziunea clarã asupra modului
în care s-au cheltuit banii de
la Uniunea Europeanã, România a beneficiat de fonduri
UE sau nu ºi care au fost problemele cu care s-au confruntat beneficiarii în acest
exerciþiu financiar ?
Eu o sã mã refer în acest
interviu doar la Programul Operaþional Regional 2014-2020,
care a fost într-adevãr aprobat cu ceva întârziere de cãtre
Comisia Europeanã, undeva la
jumãtatea anului 2015. Desigur, cã acest an ºi jumãtate de
întârziere a generat decalaje la
depunerea proiectelor. Mai
mult de atât, programul este
extrem de complex. Vorbeam
de 43 de scheme de finanþare.
Au introdus ºi schema pentru
finanþarea panourilor fotovoltaice. 44 de scheme de finanþare înseamnã un volum enorm
de ghiduri, care au trebuit pregãtite de cãtre Ministerul Dezvoltãrii ºi la rândul nostru, sã
le lansãm. De asemenea, beneficiarii noºtri, care în proporþie de 80% sunt beneficiari
publici : primãrii, consilii locale, consilii judeþene, au trebuit
sã pregãteascã la nivel de studii de fezabilitate, aceasta reprezentând o achiziþie. Timpul
de depunere a fost foarte scurt
ºi eu explic de fiecare datã cã
România are încã probleme în
ceea ce priveºte proprietatea,
cadastrele, care trebuiau actualizate. Totodatã, în funcþie
de schema de finanþare au trebuit sã pregãteascã diverse
studii.
Mai exact, ce studii sau
alte documente ar mai trebui
depuse?
Dacã se depune un proiect
pentru reabilitarea unui drum
judeþean, evident cã ai nevoie
de un studiu de trafic, dacã se
depune un proiect pentru reabilitarea din punct de vedere
energetic al unor clãdiri publice sau a unui bloc trebuiesc
audituri energetice. Asta înseamnã tot timp, timp necesar

pregãtirii documentelor. Vorbim de un volum mare de proiecte care s-au pregãtit simultan ºi de asemenea de programe care s-au lansat în acelaºi
timp. ªi aici avem o problemã.
Am spus de fiecare datã ºi nu
mã feresc de cuvinte mari, „sau canibalizat” pur ºi simplu.
Este foarte bine cã România a
avut programe complementare de tipul PNDL-ului, finanþat exclusiv din bani româneºti,
dar trebuia sã se þinã cont în
acelaºi timp cã autoritãþile publice locale se confruntã cu
aceeaºi provocare de a pregãti
proiectele, dar nu ºi le scriu ei.

când s-au lansat primele ghiduri ºi momentul actual, când
s-au mãrit salariile, bugetele au
suferit modificãri, aproape sau dublat. Creºterile de salarii
au tras dupã sine ºi creºterea
costurilor la utilitãþi, la carburanþi, etc. Toate aceste aspec-

niºte ghiduri pentru ca beneficiarii sã poatã sã-ºi construiascã cât mai bine portofoliul
de proiecte. Sã nu se mai piardã timpul cu lipsa actelor de
proprietate, cu lipsa avizelor.
Impactul trebuie gândit pentru
2021 – 2017.

Legislaþia
româneascã
permite douã
tipuri de
proceduri

Sã înþeleg cã au fost probleme cu firmele de consultanþã...
Aceste documentaþii se fac
de cãtre firme de consultanþã.
Am transmis pânã la cel mai
înalt nivel, adicã, pânã la nivelul Premierului României. Am
semnalat faptul cã nu existã expertizã suficientã în ceea ce
priveºte redactarea acestei documentaþii. Ne-au semnalat
primãriile cã de foarte multe ori
nu s-a prezentat nimeni la licitaþii, nu a depus nimeni nicio
ofertã. O altã problemã este lipsa forþei de muncã, mai ales
în domeniul construcþiilor ºi
istoria se repetã. Toate aceste
aspecte au generat o serie de
probleme ºi în acelaºi timp sa modificat ºi legea salarizãrii, inclusiv în mediul privat ºi
faþã de bugetele gândite la momentul 2016, de exemplu,

te sunt reale ºi ar trebui analizate. Practic, ar trebui analizat impactul tuturor mãsurilor
ºi în acest context, ne gândim
foarte serios, ca în aceastã
perioadã sã discutãm atât cu
palierul central, cât ºi cu nivelul local regional pentru a identifica problemele ºi sã realizãm

Dar mai exact, ce înseamnã absorbþie? ªi care sunt
etapele prin care trebuie sã
treacã beneficiarii din România pânã la intrarea în posesia fondurilor europene?
Absorbþia presupune sume
decontate de cãtre Comisia
Europeanã, adicã, aici, în România. Dupã ce s-au semnat
contractele de finanþare ºi sau executat parþial sau total
lucrãrile, dupã ce au trecut de
toate filtrele de verificare, cum
ar fi Organismul Intermediar,
Autoritate de Management,
Autoritatea de Certificarea de
Plãþi, Auditul, de cele mai multe

ori, pentru cã existã Autoritatea de Audit, care prin sondaj
verificã toate acestea cheltuieli, abia atunci þara solicitã
banii cãtre Comisia Europeanã ºi se reîntorc banii în România ºi intrã în acest circuit
de finanþare. În funcþie de tipul investiþiei, cum ar fi drumurile judeþene, reabilitarea
unei ºcoli, extinderi de clãdiri,
adicã, construcþii noi, proiectele au un ciclu de cel puþin trei
ani de zile ºi dacã mai sunt probleme ºi la semnarea contractelor, perioada este ºi mai
mare. ªi în acest context, aº
vrea sã mai lãmuresc un aspect. Legislaþia româneascã
permite douã tipuri de proceduri, în ceea ce priveºte selectarea pe partea de proiectare
ºi execuþie. Noi semnãm contractele de finanþare la nivelul
de SF-uri, studiul de fezabilitate este o documentaþie care
prezintã tipurile de soluþii. BTul vine ºi defineºte exact ºi
costurile ºi categoriile de investiþii. În programul trecut
noi verificam ºi BT-ul. Acum,
pentru cã legea permite ca beneficiarul sã opteze fie pentru
proiectare plus execuþie, adicã pot sã vinã în asociere douã
firme sau separat sã liciteze
proiectarea, iar dupã ce are
proiectul tehnic sã scoatã caietul de sarcini la licitaþie ºi sã
liciteze pentru construire.
ªi ce variantã aleg?
Cei mai mulþi aleg cea de-a
doua variantã, adicã, separat.
Aºa s-au obiºnuit, li se pare mai
sigur, cu riscuri mai puþine,
numai cã dureazã mai mult. Cei
care au optat pentru prima variantã, proiectare plus execuþie, se confruntã cu problemele legate de bunul mers al proiectului, nefiind o bunã înþelegere între cele douã firme, cea
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dezvoltarea economicã a regiunii noastre”
te electrice, s-a deschis datoritã nouã. În perioada trecutã, pe POSCC, am vãzut cã
suntem eligibili. Evident, cã
Fordul nu putea sã acceseze
pentru cã este o firmã mare,
a primit ajutor de stat. Am
mers pe un cod CAEN tot din
domeniul, am colaborat foarte bine cu Parcul Industrial
Craiova, am avut parteneri ºi
Universitatea, care au avut
mai multe simulãri pe modele matematice ºi calcule electrice, pentru cã acesta este
viitorul ºi am reuºit sã facem
ceva. ªi tot proiectul a fost
cam 8 milioane de euro. Din
pãcate, timpul nu ne permite
sã fim atât de vizibili ºi sã
prezentãm tot ceea ce facem
ºi atunci dãm prioritate în primului rând POR-ului.

de proiectare ºi cea de contrucþiei. ªi aici trebuie sã mediem, sã identificãm soluþii.
Fiecare contract e cu problemele lui. Trebuie sã avem un
dialog permanent cu beneficiarii ºi facem acest lucru, tocmai pentru a diminua riscurile
ºi a preîntâmpina problemele.

on de euro. Vorbim de domeniul construcþiilor, echipamente, utilaje de construcþii,
hoteluri, pensiuni, servicii,
chiar radio-TV, domeniul medical. Termenul limitã pentru
domeniul medical este 8 noiembrie anul acesta, tocmai
pentru cã s-a constatat cã im-

IMM-urile
nu trebuie
sã urmeze legea
achiziþiilor
publice

pactul este unul foarte mare.
Pe domeniul medical avem
doar în staþiunile balneare. Are
o particularitate acest ghid.
Dar de ce merge foarte bine
în domeniul IMM-urilor? Pentru cã nu vorbim de construcþii ample, cei mai mulþi având
achiziþii de echipamente, beneficiarii sunt foarte pro-activi. Ce este foarte bine este
cã se genereazã locuri de
muncã, în mod real. Eu discut cu fiecare beneficiar cu
care semnez ºi desigur aceste locuri de muncã se fac ºi
în funcþie de domeniul de activitate. Se vede progresul ºi
am dori mai mulþi bani pe
acest domeniu. Rata de întoarcere în economie a banilor este foarte mare ºi sunt
convinsã cã domeniul IMMurilor poate contribui foarte

Dar la IMM-uri cum merge treaba? Avem un feedback
din zona respectivã?
Da, unul chiar foarte bun,
un semnal pozitiv. S-au miºcat ºi mult mai repede pentru
cã IMM-urile nu trebuie sã
urmeze legea achiziþiilor publice, unde sunt termene destul de lungi, au ºi un site dedicat. ªi sumele sunt mai
mici, de 200.000 de euro pentru schema de microîntreprinderi ºi am avut ºi pe 2.2 IMM-uri, unde granturile puteau sã meargã pânã la 1 mili-

mult la dezvoltarea din punct
de vedere economic sau social al regiunii noastre.
Totodatã, ajutaþi IMMurile sã intre ºi în contact cu
alte IMM-uri, din alte þãri,
prin intermediul misiunilor
economice pe care fie le organizaþi dvs., ca Agenþie, fie
rãspundeþi cu prezenþã la
alte evenimente. ªi toate
acestea le realizaþi printr-un
proiect...
Avem mai multe proiecte,
pentru cã suntem entitate regionalã, fiind Agenþie de Dezvoltare, suntem ºi eligibili pe
mai toate proiectele, desigur,
nu pe POR, dar, inclusiv ºi la
Bruxelles. Este vorba de un
proiect Ro-Boost SMEs –
„Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs”, finanþat de
Comisia Europeanã. S-au
creat clustere la iniþiativa
noastrã pe domeniul construcþiilor ºi s-au obþinut
bani, de asemenea ºi pe domeniul automotive. Aceea fãbricuþã, care produce trotine-

Centrul
Multifuncþional
Craiova,
un proiect
frumos ºi util
În misiunea economicã
din Italia, ce aþi punctat, care
a fost feedback-ul?
Spre exemplu, în cadrul misiunii economice din Italia, ni
s-au prezentat proiecte despre
mobilitatea urbanã, în general
despre mobilitate. Este foarte
interesant, pentru cã fiind mai
mulþi parteneri din trei, cinci,
ºapte state, fiecare vine ºi îºi
prezintã modele lui, problemele
lui cu care confruntã ºi cam
ce soluþii gãseºte pentru a îmbunãtãþi ºi desigur, învãþãm ºi
noi din experienþa lor. Ne-am
dus în multe state, ºi nu neapãrat din Uniunea Europeanã.
Asta e de fapt ideea, de internaþionalizare, de a stabili contacte, legãturile economice, de
a învãþa din experienþa celorlalþi ºi fiecare misiune de acest
gen ne îmbogãþeºte viziunea în
ceea ce priveºte mediul economic. Dialogul cu mediul de
afaceri este destul de dificil,
noi, Agenþia prezentãm doar
regiunea, cu realizãrile ºi oportunitãþile ei.

Dacã ar fi sã faceþi o listã
scurtã cu proiectele cele mai
frumoase, cum ar arãta ea?
În acest exerciþiu financiar
este foarte greu de indicat
doar un proiect de succes,
pentru cã am semnat 496 de
proiecte, dar aº putea sã enumer câte proiecte frumoase
realizate pe celãlalt exerciþiu
financiar, din POR 2007 –
2013. De exemplu, Centrul
Multifuncþional Craiova.
Acest Centru a fost realizat la
solicitarea noastrã. La momentul respectiv, Primãria nu
a fost foarte deschisã, pentru
cã trebuia sã asigure un teren
foarte mare ºi sã aibã o cofinanþare de 50%, chiar dacã
aplicantul era Primãria, vorbim de mediul de afaceri. Dar
am insistat ºi s-a rezolvat.
Înþeleg cã acum are un grad
de ocupare foarte mare ºi Oltenia avea nevoie de un astfel
de centru expoziþional. Un alt
proiect frumos este Centrul
Istoric. Prin 2008, am prezentat datele mai pe larg. Craiova avea un centru istoric frumos, dar din pãcate, era degradat atât pe partea de infrastructurã, cât ºi partea de faþade. Centrul istoric este total
schimbat ºi este extrem de
frumos. Parcul Romanescu
este de asemenea un proiect
de succes. Tot de succes sunt
ºi proiectele de modernizare a
celor douã campusuri universitare, cel de la Facultatea de
Mecanicã, respectiv, la Facultatea de Drept. Centrul Severinului este în totalitate
schimbat. Sunt proiecte de turism frumoase, mai ales în judeþele Vâlcea ºi Gorj, unde
existã un potenþial turistic.
Avem un proiect frumos al
Consiliului Judeþean Gorj, Salvamont. Centre sociale foarte multe. Eu zic cã este vizibilã importanþa utilizãrii fondurilor europene. Aceste proiecte trebuiesc doar atent selecþionate, astfel încât impactul sã fie maxim ºi sã poatã
sã se dezvolte regiunea.
Mulþumim frumos pentru toate aceste informaþii extrem de utile!

6 / cuvântul libertãþii

publicitate

vineri, 9 august 2019

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi de naturã contractualã de execuþie vacante: 2
posturi ºofer tr.I, 1 post instructor
educaþie principal, 1 post instructor
educaþie ºi 6 posturi îngrijitor la domiciliu, în data de 17.09.2019 - proba scrisã, ora 1000 ºi în data de
19.09.2019 - interviul, ora 1400. Condiþii generale de participare la concurs: Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute la art.3 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Condiþii specifice: - 2 posturi
ºofer tr.I: -studii minim medii; -permis de conducere minim categoria
B. - 1 post instructor educaþie principal: -studii minim medii; -vechime în muncã minimum 3 ani. - 1 post
instructor educaþie: -studii minim
medii. - 6 posturi îngrijitor la domiciliu: -studii minim generale. Informaþii referitoare la conþinutul dosarului, bibliografia, condiþiile generale ºi
condiþiile specifice stabilite pentru
ocuparea postului, vor fi afiºate la
sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
ºi pe site-ul instituþiei www.dgaspcdolj.ro. Dosarele de concurs se
depun la sediul Direcþiei Generale de
Asistentã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului anunþ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv pânã
pe data de 27.08.2019. Relaþii suplimentare cu privire la acest concurs
se pot obþine la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj din str. Nicolae
Titulescu, nr.22, loc. Craiova, jud.
Dolj, precum ºi la numãrul de telefon 0251/407009, persoana de contact – Busuiocescu Csilla, inspector,
Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare.

Primaria comunei Gighera
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emiterea
acordului de mediu pentru proiectul “EXTINDERE ALIMENTARE CU
APA IN COMUNA GIGHERA, SAT
ZAVAL, JUDETUL DOLJ”, propus
a fi amplasat în comuna Gighera,
sat Zaval. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareºnr. 1, jud. Dolj, adresa de
internet htt://apmdj.anpm.ro ºi la
sediul Primariei Gighera, str. Principala, nr. 184, Gighera, jud. Dolj,
în zilele de luni –joi, între orele
8.00- 16.30 si vineri între orele
8.00- 14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul A.P.M.
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº nr.1,
jud. Dolj, fax: 0251/419. 035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.
RUKONA COMO COOPERATIVA AGRICOLA anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul CONSTRUIRE MAGAZIN, ANEXE AGRICOLE, PLATFORME BETONATE, IMPREJMUIRE
TEREN ªI PUÞ FORAT proiect ce
este parte integrantã a proiectului
cu sprijin FEADR „CREARE LANÞ
ALIMENTAR INTEGRAT PRIN INVESTIÞII IN CONSTRUCÞII-MONTAJ, UTILAJE ªI ECHIPAMENTE IN
COMUNA GÎNGIOVA, JUDEÞUL
DOLJ”, propus a fi amplasat în sat
Comoºteni, Comuna Gângiova, nr.
468, T26, P1047. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, adresa
de internet htt://apmdj.anpm.ro ºi la
sediul RUKONA COMO COOPERATIVA AGRICOLA, Sat Comoºteni,
Comuna Gângiova, nr. 472, judeþul
Dolj în zilele de luni –joi, între orele
8.00- 16.30 ºi vineri între orele 8.0014.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj,
fax: 0251/419. 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Anunþ public: COMPANIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE PRIN DIRECÞIA REGIONALÃ DE DRUMURI ªI
PODURI CRAIOVA, titular al proiectului “Parcare DN 6 km 220+000 dr.
(km 219+765 – km 220+186)”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul“Parcare DN 6 km
220+000 dr. (km 219+765 – km
220+186)”, propus a fi amplasat pe
DN 6 km 219+765 – km 220+186
dreapta. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj
din Craiova, strada Petru Rares, nr.1,
în zilele de L-J, între orele 8-16 ºi vineri între orele 8-14, 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.
OFERTE DE SERVICIU

Caut femeie internã pentru bãtrânã deplasabilã
oraº Segarcea - Dolj. Condiþii decente la casã, salariu atractiv. Telefon: 0744/
968.675.

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.

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.
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.
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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.

TERENURI

VÂND TEREN 5000 mp
Aleea ªimnic 1, cadastrat,
intabulat, intravilan. Preþ 19
Euro/mp. telefon: Telefon:
0723/ 919.689.
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/
692884.
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 teren intravilan –
4200 mp la 7 km de Craiova. Telefon: 0727/
884.205.

Vând în Bãile Govora
terenuri de 400 mp ºi
1500 mp, toate utilitãþile, asfalt, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0770/661.438.

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.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând planetarã - DACIA SUPER–NOVA ºi arbore cotit,
televizor IVORI cu sistem digital. Telefon: 0770/419.180.
Vând loc de veci cimitirul
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.
Vând combinã frigorificã INDESA. Preþ 750 lei negociabil. Telefon: 0770/ 942470.
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 groapã suprapusã
cimitirul Romaneºti. Telefon: 0770/304.207; 0351/
456.907.

COMEMORÃRI

Vând televizor diagonala
37 cm, cuier hol cu ladã,
aþã cusut goblen, oglindã
cristal 160/80 cm. Telefon:
0752/236.667.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

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 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.

Dacã nu ar fi plecat în
ceruri scumpa noastrã
soþie, mamã ºi bunicã
BANC MARIA, ar fi

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.

împlinit astãzi 9 august 2019, 82 ani. Dumnezeu sã o odihneascã în pace! Familia.
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ªtiinþa îºi ia fundaº ºi scapã de balast
La prima vedere, Universitatea Craiova pare avantajatã net
de schimbul cu FCSB: Tiago Ferreira contra Mihai Bãlaºa
Universitatea Craiova ºi FCSB au convenit asupra unui schimb de jucãtori, Tiago Ferreira contra
Mihai Bãlaºa. Ambii sunt stoperi ºi ambii au avut
probleme în acest debut de sezon. Portughezul a
fost suspendat în primele 3 etape din Liga I, din
cauza cartonaºului roºu primit în meciul cu Viitorul, la finalul stagiunii trecute, ºi a bifat numai douã
partide recent, însã ambele catastrofale. Prima a
fost returul su Sabail, a doua cea de la Târgu
Mureº, cu Hermannstadt, iar lusitanul îºi poate
asuma cel puþin un gol cu azerii ºi unul cu sibienii. Prestaþiile sale au fost dezastruoase, rare fiind
duelurile câºtigate de lusitan, indiferent cã a fost
vorba de faze fixe sau nu. De partea cealaltã, Mihai
Bãlaºa a avut ºi el probleme la FCSB. În meciul
cu Alaºkert a fost eliminat, iar în cel cu Astra a
gafat, fiind înlocuit chiar înainte de pauzã, la ordinul lui Gigi Becali. Forma slabã a lui Bãlaºa a
fost pusã însã ºi pe seama faptului cã soþia i-a
nãscut recent. Analizând schimbul, la prima vedere, Craiova este avantajatã net. Tiago Ferreira a
stat doi ani în Bãnie ºi a avut evoluþii satisfãcãtoare
numai când a fost utilizat în sistemul cu 5 fundaºi.
Anul trecut a fost însã presãrat de gafe, care au
continuat cu cele din startul actualei stagiuni.
Portughezul intrase ºi în ultimul an de contract
Calitãþile sale sunt viteza ºi faptul cã este stoper
de picior stâng, dar carenþele sunt legate de mar-

cajul ineficient ºi plasamentul defectuos. Portughezul nu a înscris niciun gol în tricoul ªtiinþei.

Bãlaºa, fiu de fost fotbalist

Mihai Bãlaºa este mai tânãr cu doi ani decât Tiago Ferreira, având 24 de ani, ºi el mai avea contract cu FCSB pe încã douã sezoane. Dacã a acceptat sã vinã în Bãnie atunci a convenit ºi asupra
unui salariu mai mic, de numai 10.000 de euro lunar, faþã de 15.000, cât încasa de la Gigi Becali.
Bãlaºa este nãscut la Târgoviºte, fiind fiul fostului
mijlocaº de la FC Argeº ºi Chindia Târgoviºte, din
anii 90, Cristi Bãlaºa. S-a format la Academia lui
Gicã Popescu, apoi a plecat în Italia, la AS Roma.
Capitolinii l-au trimis apoi la Crotone, în Serie B,
unde a jucat 43 de meciuri ºi a marcat 3 goluri. A
mai evoluat la Trapani, de unde FCSB l-a adus în
2017, el evoluând 77 de meciuri pentru formaþia
lui Gigi Becali. Are 6 selecþii în naþionala României,
el putând evolua atât stoper, cât ºi fundaº dreapta.Este recunoscut ºi pentru precizia sa la loviturile
libere, fiind considerat printre cei mai puternici fundaºi centrali din Liga I. Bãlaºa a avut o contrã cu
Andrei Ivan înaintea duelului direct din Europa League, FCSB – Rapid Viena, anterior Bãlaºa lovindul dur pe fostul atacant al Craiovei, într-un meci la
Severin, când Ivan ºi-a pierdut cunoºtinþa, portarul Niþã intervenind salvator.

Astãzi ºi mâine, Cupa Craiovei la handbal feminin

Astãzi ºi mâine se disputã cea
de-a 13-a ediþie a Cupei Craiovei la handbal feminin, la care
participã gazda, SCM Craiova,
ºi echipele din Liga Florilor:
CSM Slatina, HC Zalãu ºi Rapid
Bucureºti. Bogdan Burcea, antrenorul echipei gazdã, SCM
Craiova, a fãcut o prezentare a
lotului sãu ºi a anunþat obiecti-

vele pentru urmãtorul sezon.
„Aceastã echipã a crescut de
la prima ediþie a Cupei Craiovei, a performat ºi acum ne
aflãm în faþa unui nou sezon,
care se anunþã cel mai puternic
din ultimii 4 ani. Avem aºteptãri, chiar dacã CSM Bucureºti,
Vâlcea, Mãgura, Bistriþa, Braºov ºi Zalãu s-au întãrit. Ne

propunem sã facem performanþã, iar speranþa este ca
sportivele sã fie sãnãtoase, pentru a avea ºanse la victorie ºi
în campionat ºi în Cupa EHF.
La acest turneu nu vom beneficia de aportul lui Zamfir ºi Trifunovic, care vor reveni în a
doua parte a lunii septembrie.
Fetele s-au pregãtit foarte bine,
iar turneul de la Vâlcea a fost
bun sau pe alocuri chiar foarte
bun. Importante nu sunt rezultatele din aceste amicale, ci jocul. Sezonul trecut nu a fost
reuºit, deºi am fost la un gol
de sferturile EHF ºi la o victorie de locul 3 în campionat.
Vom încerca sã ne calificãm în
grupele Cupei EHF, primul tur
este mai uºor, cu formaþia italianã Jomi Salerno, mai ales cã
vom juca ambele manºe la Craiova, dar apoi încep meciurile
grele, cum va fi cel cu Tertnes
Bergen, din Norvegia. Avem
un lot echilibrat, valoros, sunt
mulþumit de sportivele pe care

S-au stabilit seriile la Liga a III-a
S-au stabilit seriile Ligii a
III-a, din care fac parte ºi
formaþii doljene. Þinând cont
cã echipa lui Adrian Mititelu a
jucat în sezonul trecut meciurile de pe teren propriu la
Severin, ea a fost repartizatã
în seria Banat, în timp ce
formaþiile doljene fac parte din
seria Muntenia-Bucureºti.
Astfel, Universitatea Craiova,
Tractorul Cetate ºi CSO Filiaºi
fac parte din seria a III-a,
alãturi de: AFC Progresul 1944
Spartac, CS Baloteºti, SC FC
Voluntari SA 2, ACS SR

Municipal Braºov, ACS
Olimpic Cetate Raºnov, ACS
Unirea Bascov, AFC Astra 2,
CS Blejoi, AS FC Pucioasa,
CSM Flacãra Moreni, ACS
Vediþa Coloneºti M.S., CSM
Slatina, CSM Alexandria.
În acelaºi timp, echipa lui
Adrian Mititelu face parte din
seria a IV-a, alãturi de echipele: CS Gilortul Târgu Cãrbuneºti, ACS Flacãra Horezu,
CS Viitorul Daeºti, LPS
Cetate Deva, CS Hunedoara,
AFC Metalurgistul Cugir
1939, CSC Ghiroda ºi Giar-

mata Vii, ACS Poli Timiºoara,
ACS Dumbrãviþa, AS Fortuna
Becicherecu Mic, CS ªoimii
Lipova, CS Gloria Lunca
Teuz Cermei, CS Naþional
Sebis, CS Criºul Chiºineu
Criº, ACS Progresul Pecica.
Altfel, s-a stabilit programul etapei a doua a fazei
naþionale a Cupei României,
iar CS Cârcea, campioana
competiþiei pe Dolj, va întâlni
formaþia CSO Filiaºi. Disputa
va avea loc miercuri, 14
august, de la ora 17.30, la
Cârcea.

Programul de la Cupa
Craiovei:
Astãzi
Etapa I – ora 9.30: SCM Craiova – Rapid Bucureºti, ora
11.30: CSM Slatina – HC Zalãu;
Etapa a II-a – ora 17.30: SCM
Craiova – CSM Slatina, ora
19.30: Rapid – HC Zalãu;
Mâine:
Etapa a III-a – ora 9.30: SCM
Craiova – HC Zalãu, ora 11.30:
Rapid Bucureºti – CSM Slatina,
ora 13.00: festivitatea premiere.

le avem ºi posedãm toate argumentele sã sperãm la o calificare. În campionat nu ne vom da
la o parte din calea niciunei echipe. Am mari speranþe în Patricia Vizitiu, care a fost cea mai
prolificã jucãtoare în turneul de
la Vâlcea. Totul depinde de noi,
de partea mentalã. Debutãm în
campionat cu Bistriþa, o echipã
care ne-a cam dat cu sala în cap
în ultimii ani” a spus Bogdan
Burcea la conferinþa de presã.

Liga I, etapa a V-a
Clinceni – Chindia, astãzi, ora 18
Poli Iaºi – Dinamo, astãzi, ora 21
Gaz Metan – Astra, sâmbãtã, ora 18
CFR Cluj – Hermannstadt, sâmbãtã, ora 21
„U” Craiova – Sepsi, duminicã, ora 18
FCSB – Voluntari, duminicã, ora 21
Viitorul – Botoºani, luni, ora 21

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

1. CFR Cluj
2. Viitorul
3. Craiova
4. Botoºani
5. Poli Iaºi
6. Astra
7. Mediaº
8. Sepsi
9. FCSB
10. Hermann.
11. Dinamo
12. Voluntari
13. Chindia
14. Clinceni

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
2
2
2
1
0
1
1
1
0
0
0

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

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

10-3
11-4
7-4
9-4
4-1
6-5
6-4
3-3
5-7
7-10
4-10
2-6
3-8
5-13

P
10
10
9
8
8
7
6
4
4
3
3
2
1
0

