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De la zacuscã, murãturi, þuicã,
miere, dulceþuri ºi pânã la preparatele din carne ºi brânzeturi, dar
ºi multe legume proaspete, toate

produse garantat româneºti au
fost etalate de producãtori, ieri,
pe tarabele din Piaþa Centralã.
Oferta generoasã, bunãvoinþa co-

mercianþilor, dar ºi soarele blând
de toamnã i-au îmbiat, mai mult
ca oricând, pe vizitatori la cumpãrãturi.
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Guvernul Viorica Dãncilã a cãzut!
A fost o moþiune de cenzurã la limitele unei nervozitãþi, parcã fãrã precedent,
într-o tensiune maximã. Dezbaterile au
fost dure, atacurile fãrã menajamente, de
o parte ºi de cealaltã. Cu 238 de voturi
„pentru”, moþiunea de cenzurã a trecut,
datoritã câtorva trãdãri din câmpul social-democrat, în condiþiile coalizãrii tuturor celorlalte forþe politice. Potenþialul
de trãdare în tabãra social-democratã a
rãmas imens, din pãcate. Ludovic Orban,
liderul PNL, i-a mulþumit imediat preºedintelui Klaus Iohannis pentru implicarea
în acest demers – ceea ce nu mai trebuia
mãrturisit – anunþând cã el va fi candidatul pentru funcþia de prim-ministru, ceea
ce înseamnã cã liberalii îºi asumã guvernarea. Deºi sunt firavi rãu în Parlament.
USR-PLUS, prin Dan Barna, ºi-a declarat susþinerea pentru guvernarea viitoare, dar la care nu va participa. Guvernul
Viorica Dãncilã îºi încheie astfel misiunea pe scena politicã, ºi va rãmâne în
funcþie pentru treburi curente, pânã la

MIRCEA CANÞÃR
jarea într-un haos, cu consecinþe grave
instalarea viitorului guvern. Dar pânã
asupra României. De altfel, în opinia preatunci vom avea negocieri aprige. Fiindºedintelui, singurul partid care ar trebui
cã noul guvern va fi obligatoriu unul hesã existe este... PNL. Dãrâmarea guverteroclit din cale-afarã ºi fãrã susþinerea
nului Viorica Dãncilã a fost o lucrare prePRO-România a lui Victor Ponta ºi a ceea
paratã îndelung, cu minuþiozitate, încât
ce a mai rãmas din ALDE, are mari difis-a ajuns ºi la forme stranii, ca parlamencultãþi în realizarea unei majoritãþi pentru
tari ALDE sã voteze împotriva unui gua trece prin Parlament. Existã ºi varianta
vern din care, pânã recent, a fãcut parte
unui guvern minoritar. În fine, Klaus Ioºi partidul lor – tractat în alegerile parlahannis a felicitat PNL pentru succesul
mentare din 2016, de PSD. Ceea ce era
acestei moþiuni, pentru cum liderii libede spus s-a spus. Se cunoaºte ºi deznorali au gãsit sprijin în rândul celorlalte
dãmântul. Nu e mai puþin adevãrat cã s-a
partide de opoziþie, care au pus umãrul la
ajuns aici prin ºirul de greºeli tactice al
cãderea guvernului, considerat de actualiderilor PSD, îndeosebi pe mandatul lui
lul preºedinte „eºuat”. A criticat, bineînLiviu Dragnea, care s-a arãtat nepregãtit,
þeles, scrâºnind din dinþi, în registrul condupã victoria dãruitã în alegerile din 2016,
sacrat, guvernarea PSD. A anunþat invirulând nu mai puþin de trei premieri ºi un
tarea partidelor parlamentare la discuþii
numãr impresionant de miniºtri. Nu toþi,
începând de astãzi. Nu a exclus alegerile
dacã nu majoritatea, departe de ceea ce
anticipate, presimþind dificultãþile gãsirii
trebuia. ªi totuºi un adevãr trebuie spus:
unui consens în rândul partidelor politice
PSD ºi-a îndeplinit promisiunile fãcute
ostile PSD, în cadrul discuþiilor care încetãþenilor acestei þãri, ceea ce nu e puþin
cep astãzi. Nici una dintre variante nu se
lucru. Campania agresivã prelungitã, de
anunþã simplã. Nu este exclusã nici plon-

denigrare, începutã „cu ciuma roºie” ºi
încheind cu „muie PSD” din ianuarie
2017, continuând cu arestarea lui Liviu
Dragnea, toate acestea au fost o realitate. Cãderea guvernului, prin moþiunea de
cenzurã, nu lãmureºte deloc lucrurile pe
scena politicã, ci mai mult le încurcã. Cine
îºi imagineazã o posibilã bunã coabitare
între artizanii succesului de ieri, înseamnã cã a uitat scandalurile neîncetate din
fosta guvernare de dreapta a CDR. Un
guvern competent ºi solid, nu se prefigureazã. În ce mãsurã cãderea guvernului prin moþiunea de cenzurã „iradiazã”
asupra campaniei electorale pentru alegerile prezidenþiale, asta poate fi o discuþie. Oricum, dacã pânã acum Klaus Iohannis nu prea avea ce spune despre
mandatul sãu de cinci ani, acum are la
îndemânã o „împlinire”: a dat jos guvernarea PSD, ºi a fãcut tot posibilul pentru
destructurarea acestui partid. Dacã asta
e suficient pentru un al doilea mandat,
vor decide alegãtorii.

Acþiune de prevenire, pentru ºoferi, în ceea
ce priveºte folosirea telefonului mobil
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Ieri, poliþiºtii doljeni au demarat o campanie de informare
ºi prevenire a accidentelor rutiere produse pe fondul neatenþiei la volan, în special în ceea ce înseamnã folosirea telefonului mobil. La Craiova, pe Calea Bucureºti, oamenii legii au
oprit, în trafic, conducãtori auto, pentru a le explica noile
modificãri ale Codului Rutier, care intrã în vigoare începând
cu 12 octombrie. ªoferii s-au arãtat mulþumiþi, cel puþin
declarativ, despre viitoarele schimbãri.
Poliþiºtii au acþionat, ieri, pentru responsabilizarea participanþilor la traficul rutier, prin conºtientizarea riscurilor pe care le implicã
manevrarea telefonului mobil,
atunci când conducãtorul auto se
aflã la volan. Au fost opriþi, pe
Calea Bucureºti din Craiova, mai
mulþi ºoferi, cãrora li s-a explicat
pericolul la care se expun atât ei,
cât ºi ceilalþi participanþi la trafic.
Cei mai mulþi dintre cei opriþi au
fost de acord, cel puþin declarativ,

cu noile mãsuri adoptate. „Începând cu 12 octombrie, þinerea în
mânã sau folosirea cu mâinile în
orice mod, atât a telefonului mobil, cât ºi al oricãrui dispozitiv mobil
prevãzut cu funcþia de înregistrare ori redare text, foto sau video,
de cãtre conducãtor, în timpul conducerii vehiculului aflat în miºcare, este interzisã ºi se sancþioneazã cu 6 – 8 puncte de amendã,
adicã o sumã ce variazã între 870
– 1.160 de lei ºi cu aplicarea sanc-

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Mare minune, Popescule, printre gropile de pe stradã, am vãzut una astupatã.

dispozitiv mobil, va fi sancþionat
cu 4 – 5 puncte amendã ºi suspendarea dreptului de a conduce
pe o perioadã de 30 de zile. Tocmai de aceea, astãzi (ieri – n.r.),
am efectuat o astfel de acþiune de
conºtientizare a conducãtorilor
auto ”, a precizat insp. principal
Cosmin Grãdinaru, purtãtor de
cuvânt al Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj.
CRISTI PÃTRU

Începe „Competiþia Tinereþii ” – ediþia 2019 - 2020
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þiunii complementare de 4 puncte
penalizare. Cu amendã cuprinsã
între 6 – 8 puncte vor fi sancþionaþi ºi conducãtorii de vehicule
pentru care nu este prevãzutã obligativitatea deþinerii permisului de
conducere (cãruþaºi, bicicliºti,
etc.). Mai mult decît atât, în momentul în care conducãtorul unui
vehicul încalcã o regulã privind
circulaþia, în timp ce þine în mânã
sau foloseºte telefonul ori un alt

Tema acestei ediþii este „Craiova e tânãrã”,
prin alegerea acesteia urmãrindu-se valorizarea
inteligenþei, creativitãþii ºi potenþialului tinerilor,
în contextul în care Craiova candideazã pentru
obþinerea titlului de „Capitalã a Tineretului din
România, 2020 - 2021”, conþinutul probelor
concursului încadrându-se în aceastã tematicã. Participanþii îºi vor demonstra calitãþile în
cadrul mai multor probe: culturã generalã; dezbatere ºi oratorie; jurnalism; probã artisticã (artã
plasticã ºi fotografie, literaturã, muzicã, dans,
teatru); „Noi antreprenori”; artã culinarã; „Descoperã Craiova”; competiþii sportive (oinã, ori-

Pe 26 octombrie, se va da startul „Competiþiei Tinereþii”, ediþia a XII-a,
organizatã de Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj, în parteneriat
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj. În acest sens, ieri, la Sala Polivalentã
din Craiova, a avut loc o conferinþã de presã, la care au fost prezenþi reprezentanþii celor douã entitãþi care organozeazã evenimentul, pentru anul
ºcolar 2019 – 2020, Alina Ionescu, director executiv al DJTS Dolj, ºi prof.
Nicoleta Liþoiu, purtãtor de cuvânt al ISJ Dolj.
entare turisticã, ºtafetã, tras de frânghie,
înscrise, dar am prelungit perioada, pânã pe
majorete, duelul galeriilor); „Noi în com14 octombrie, astfel încât sã avem în jur de
petiþie” – filmul competiþiei.
14 unitãþi de învãþãmânt liceal. Aceastã competiþie nu se putea desfãºura fãrã sprijinul ISJ
„...O modalitate optimã
Dolj, Primãriei Craiova, Consilului Judeþean
de petrecere a timpului liber”
Dolj ºi al sponsorilor”. La rândul sãu, prof.
Nicoleta Liþoiu, purtãtor de cuvânt al ISJ Dolj,
Alina Ionescu, director executiv al
a menþionat: „ Suntem onoraþi cã suntem parDJTS Dolj a prezentat câteva dintre comteneri într-un asemenea program. Aceastã
ponentele programului: „Anul acesta, ca ºi noucompetiþie valorizeazã potenþialul creativ al litate, am introdus ºi oina, la probele sportive.
ceenilor noºtri ºi le dezvoltã spiritul competiNe dorim sã oferim toate pârghiile necesare,
tiv. Avem liceeni talentaþi, implicaþi în activipentru a susþine revitalizarea sportului nostru
tãþi sportive, gastronomice, unii care fac parnaþional. De asemenea, am introdus încã douã
te din trupe de teatru ºi participã la diferite
premii – pentru cel mai implicat elev, respecactivitãþi extraºcolare. Este un parteneriat care
tiv cel mai implicat profesor. Aceastã compeare, ca centru de interes, elevul, ºi dezvoltatiþie reprezintã, pentru cei care participã, o
rea competenþelor ºi aptitudinilor acestuia,
modalitate optimã de petrecere a timpului liavând alãturi profesorii îndrumãtori. Urez sucber, dar ºi posibilitatea de a descoperi talentele
ces tuturor liceenilor ºi cadrelor didactice imcare îi definesc. În fiecare an, mii de liceeni
plicate în activitatea competiþiei!”
sunt angrenaþi în aceastã manifestare. Referitor la Dolj, avem, pânã în prezent zece licee
CRISTI PÃTRU
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Sãrbãtoare cu gust... românesc,
în Piaþa Centralã
De la zacuscã, murãturi, þuicã, miere,
dulceþuri ºi pânã la preparatele din carne ºi brânzeturi, dar ºi multe legume
proaspete, toate produse garantat româneºti au fost etalate de producãtori,

ieri, pe tarabele din Piaþa Centralã.
Oferta generoasã, bunãvoinþa comercianþilor, dar ºi soarele blând de toamnã i-au îmbiat, mai mult ca oricând, pe
vizitatori la cumpãrãturi.

Alin Mãrãcine: „Sã punem în
valoare produsele româneºti”

Ziua Naþionalã a Produselor
Agroalimentare Româneºti a fost
sãrbãtoritã, ieri, ºi în Piaþa Centralã din Craiova, care s-a transformat, cu aceastã ocazie, întrun mare ºi frumos târg, în care
se gãseau de toate ºi care zumzãia de cumpãrãtori. În spiritul sãrbãtorii, comercianþii au îmbrãcat
ii populare ºi au întâmpinat clienþii cu mãsuþele decorate cu mici

simboluri tradiþionale. Fâºiile tricolore fluturau, mândru, în vânt,
iar preþurile erau afiºate ºi ele tot
sub emblema unui steag tricolor,
semn cã respectivele produse
erau get-beget româneºti. De la
roºiile de grãdinã, ardei ºi vinete
ºi pânã la varzã sau struguri, toate roadele toamnei au fost oferite
într-o prezentare deosebitã, care
a mers la inima cumpãrãtorilor.

Autoritãþile au fost ºi ele prezente printre comercianþii din
Piaþa Centralã, alãturi de care au
þinut sã sãrbãtoreascã produsele româneºti. „Este o zi specialã, spunem noi, pentru producãtorii autohtoni din judeþul nostru ºi nu numai, din întreaga
Oltenie. Ne dorim sã punem în
valoare produsele tradiþionale,
sã venim cu ele spre expunere
în Piaþa Centralã, pentru ca producãtorii autohtoni sã-ºi vândã
produsele din propriile ferme
cãtre cetãþenii Craiovei”, a declarat Alin Mãrãcine, administratorul pieþelor din Bãnie. Reprezentanþii municipalitãþii au vizitat tarabele încãrcate cu produse tradiþionale ºi nu au ezitat sã
cumpere din oferta bogatã, în
semn de susþinere pentru producãtorii locali.

Sorin Manda: ”Oltenia este
recunoscutã pentru produsele
tradiþionale”
Sorin Manda, city-managerul
oraºului, i-au încurajat pe producãtori sã continue sã-ºi vândã
produsele, acestea având marea
calitate cã sunt mai sãnãtoase
decât cele din import. Pe cumpãrãtori i-au îndemnat sã cumpere de la producãtorii locali,
care meritã sã fie încurajaþi sã
cultive legume ºi zarzavaturi, în
grãdinile lor. „Este o zi foarte
importantã pentru noi, mai ales
cã este decretatã ca Zi Naþionalã
a Produselor Româneºti. Judeþul Dolj, Oltenia în general, este
recunoscutã pentru produsele
tradiþionale româneºti. Am venit
aici sã dãm un mesaj de susþine-

De astãzi...

« AGRO Oltenia », ediþia a III-a
Timp de trei zile, începând de mâine, la
Craiova, va avea loc târgul de produse ºi echipamente din domeniul agriculturii ºi industriei
« AGRO Oltenia », manifestare expoziþionalã
aflatã la cea de-a III-a ediþie. Ca un element de
noutate, anul acesta va participa cu un stand
amenajat corespunzãtor Fondul Naþional de
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi
Mici ºi Mijlocii (FNGCIMM).
Evenimentul se desfãºoarã la Centrul Multifuncþional
Craiova ºi, fiind cea mai importantã expoziþie agricolã din
Oltenia, a devenit un important loc de întâlnire pentru

reprezentanþii mediului de afaceri rural - fermieri, specialiºti, manageri ºi autoritãþi din domeniul agriculturii ºi industriei alimentare. Orarul de acces este între orele 10:0018:00 iar în data de 13 octombrie intre orele 10:00-16:00.
Vizitatorii sunt asteptaþi la standul FNGCIMM unde vor
beneficia de consiliere specializatã în vederea identificãrii
soluþiilor optime de garantare a creditelor, de informatii complete privind facilitarea accesului la finanþãri pentru achiziþii
de teren agricol, investiþii sau linii de credit pentru susþinerea
economiei rurale. « Un obiectiv instituþional major pentru
FNGCIMM, îl reprezintã susþinerea accesului la finanþare
pentru fermieri, antreprenori, unitati administrativ teritoriale, Grupuri de Acþiune Localã, organizaþii ale Utilizatorilor de
Apa pentru Irigatii, prin produsele de garantare dedicate zonei
rurale. În acest sens contribuim alãturi de beneficiarii noºtri
publici/privati la crearea de noi locuri de muncã, la implementarea proiectelor de infrastructurã rutierã, socialã, educaþionalã, alimentare cu apã ºi canalizare, la dezvoltarea capacitãþilor de producþie ºi extinderea fermelor, cu impact
direct asupra creºterii calitãþii vieþii, renovãrii ºi dezvoltãrii
satului românesc ºi dinamizarii atractivitãþii spaþiului rural.
Economia ruralã este vitalã pentru România ºi de aceea neam propus sã avem un rol important în creºterea competitivitãþii ºi sustenabilitãþii zonei rurale. », Gheorghe Lãpãdat, director General FNGCIMM.
MARGA BULUGEAN

re acestor producãtori locali, mai
ales cã suntem într-o perioadã
în care sunt foarte multe discuþii în ceea ce priveºte dublul
standard al produselor venite din
import. Cred cã cetãþenii României, cumpãrãtorii trebuie sã vinã
ºi sã cumpere aceste produse,
pentru a sprijini, în felul acesta,
producãtorii autohtoni”, a declarat acesta.

Bunãtãþi, numai bune de pus
la cãmarã

Preþurile nici nu au crescut,
nici au scãzut în aceastã zi, dar
acest amãnunt nu i-a împiedicat pe vizitatorii Pieþei Centrale
sã cumpere parcã cu o ºi mai
mare dare de mânã decât într-o
zi obiºnuitã. Impulsionaþi fiind
ºi de atmosfera de târg românesc, în care caracterul natural
al produselor prezentate a fost
garantat, craiovenii au profitat
de aceastã zi pentru a-ºi face
proviziile pentru cãmarã. Ca la
o adevãratã sãrbãtoare, ºi grãtarele s-au încins mai abitir, aroma de mici ºi pastramã rãspândindu-se peste tot ºi adunândui pe pofticioºi pe la mese. S-a
servit ºi vin nou, dulce ºi parfumat, comercianþii de struguri
oferindu-l direct din teasc.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Consens în CLM Craiova,
pentru schimbarea gazonului
Consilierii municipali au votat, ieri, în unanimitate pentru schimbarea gazonului de pe stadionul „Ion Oblemenco”. ªi aleºii opoziþiei au
fost întrutotul de acord cu soluþia tehnicã aleasã de municipalitate – de înlocuire a gazonului
natural cu unul hibrid – ºi, implicit, cu o cofinanþare de 297.500 de euro, care urmeazã sã
fie alocatã de la bugetul local.
Toþi consilierii municipali,
chiar ºi cei ai PNL, au fost de
acord cu înlocuirea gazonului de
pe stadionul „Ion Oblemenco” ºi
au decis sã meargã pe mâna primãriei. Flavius Sirop, consilier
liber, a spus cã actualul gazon
arata foarte rãu ºi nu mai putea
fi folosit. „Am fost pe stadion la
meciul de Cupã ºi am vãzut starea gazonului, la faþa locului. Deºi
am ridicat de multe ori aceastã
problemã, acum, când doriþi sã
propuneþi o soluþie, nu ne vom
opune. Vom susþine soluþia dumneavoastrã, deºi pare oarecum
costisitoare, dar este o problemã stringentã, s-a pus foarte
multã presiune pe acest subiect.
Am fi preferat sã fie schimbat în
totalitate pe garanþie, dar o sã ne
explicaþi de ce nu se poate. Dacã
s-ar fi putut, probabil cã o fãceaþi”, a afirmat liberalul.

Ce garanþii avem?
Au întrebat liberalii

Consilierul PNL, Marinel Florescu, a salutat ºi el aceastã decizie a primãriei, spunând cã
schimbarea gazonului trebuia sã
se facã mai demult. „La un stadion aºa de frumos, se merita
mai demult un gazon. Bine cã se
întâmplã ºi acest lucru acum, nu
este niciodatã prea târziu. Voi
vota pentru acest proiect”, a
spus Florescu.
Colegul sãu, Doru Câplea,
care a votat ºi el proiectul, a cerut, în schimb, autoritãþilor sã
arate ce garanþii sunt oferite pentru noul gazon. „Am urmãrit toatã
documentaþia aferentã acestui
proiect, toate cele 233 de pagini.
Înþelegem cã poate sã fie vina
proiectantului care nu a prevãzut un gazon tocmai potrivit sau
vina celor care au montat prima
datã gazonul. Dupã montarea
noului gazon, ce garanþie avem?
Cine îºi asumã întreþinerea ºi ce
garanþii avem pentru montarea
noului gazon. Am vãzut suma
care este solicitatã primãriei, care
este cofinanþator pentru aceastã
operaþiune, dar care este suma
pe care o va pune CON-A?”, a
întrebat consilierul liberal.

Grijã mare la montaj

Alesul PNL, Adriana Ungureanu, ºi-a exprimat susþinerea pentru acest proiect, dar a cerut, în
schimb, municipalitãþii sã aibã
grijã cum va fi montat noul gazon. „Ne bucurãm foarte mult cã

schimbãm gazonul. Am fost pe
stadion de la primul meci al
fotbaliºtilor de la CSU ºi am vãzut cã s-a stricat foarte repede
acest gazon. Nu ºtim care este
cauza. Din primul meci, în momentul în care se fãcea o alunecare, sãrea brazda, pur ºi simplu, din acest gazon. Sperãm sã
fie un gazon mult mai bine prins
ºi vã rugãm sã aveþi grijã ca cei
care îl vor pune sã rãspundã dacã
se stricã într-un timp scurt, întrucât banii nu se pot recupera
aºa uºor ºi, dupã cum vedeþi,
pierderea este tot a noastrã”, a
subliniat consilierul liberal.

Gazonul arãta „deplorabil”,
la începerea campionatului

Primarul Mihail Genoiu le-a
relatat consilierilor, înainte de
vot, întreaga poveste, cu toate
demersurile care s-au fãcut pentru schimbarea gazonului. „Problema gazonului a existat din prima zi ºi s-a tot amplificat. Pânã
în luna martie 2018, a fost sub
mentenanþa constructorului. De
atunci ºi pânã în luna iulie 2018,
a fost o perioadã în care noi am
refuzat sã preluãm mentenanþa
gazonului pentru cã nu era în stare corespunzãtoare. L-am preluat, totuºi, pentru cã constructorul abandonase stadionul ºi luase ºi oamenii pentru întreþinere.
La un moment dat, gazonul a dat
semne cã îºi revine. Dupã perioada de caniculã din lunile iulie ºi
august, anul acesta, am avut surpriza sã gãsim în toamnã, la reluarea campionatului, un gazon
într-o stare deplorabilã. În acel
moment, am luat hotãrârea sã-l
schimbãm”, a spus Genoiu.

Prima idee: gazon natural montat de primãrie,
decontat de constructor

Reprezentanþii municipalitãþii
spun cã, din acel moment, au
început sã curgã zeci de adrese
cãtre CNI, care le trimitea mai
departe cãtre constructor, în toate solicitãrile deplângându-se starea proastã a gazonului ºi necesitatea înlocuirii lui. „Rãspunsul
nu a venit niciodatã favorabil, aºa
cã, în final, am luat hotãrârea sã
schimbãm noi acest gazon. Am
adunat informaþii ºi s-a întocmit
un caiet de sarcini pentru un gazon natural, cu o valoare undeva
la 250.000 de euro, fãrã TVA. La
acest gazon natural, se adaugã
întotdeauna ºi lucrãrile de mon-

taj ºi tot ce înseamnã decopertare, pregãtirea terenului pentru
montarea celuilalt gazon”, a mai
adãugat primarul Craiovei.

O întâlnire decisivã,
cea din 27 septembrie

Înainte de a demara lucrãrile
pe cont propriu, autoritãþile locale ºi-au propus sã mai aibã o
ultimã discuþie la CNI, cu care
urmau sã stabileascã recuperarea sumelor din garanþia constructorului. „A avut loc întrunirea din 27 septembrie de la stadionul Ion Oblemenco, la care au
participat reprezentanþi ai CNI,
ai constructorului ºi ai Primãriei
Craiova. ªi clubul a avut acolo
un reprezentant care a prezentat
problemele pe care le-au avut
jucãtorii în toatã aceastã perioadã, din cauza gazonului. La
aceastã întâlnire, noi am mers
foarte bine documentaþi, cu toate articolele din presã de la primul meci cu Slavia Praga ºi pânã
la ultimul meci, cu filme de la fiecare meci, cu înregistrãri video
de la toate comentariile fotbaliºtilor, antrenorilor ºi specialiºtilor
de fotbal. Discuþia a durat ºapteopt ore ºi, în tot acest timp, iam transmis constructorului cã
acest gazon trebuie schimbat în
garanþie, nu altfel”, susþine edilul Craiovei.

Constructorul a încercat
sã dea vina pe primãrie

Autoritãþile spun cã, la momentul acela, constructorul a încercat sã dea vina pe municipalitate cã nu ar fi asigurat o mentenanþã corespunzãtoare ºi gazonul
s-ar deteriorat puternic, ca atare
nu avea de ce sã-ºi mai asume
schimbarea ierbii, pe banii din
garanþie. „Am ieºit din zona în care
încerca el (n.r. – constructorul,
CON-A Sibiu) sã ne ducã, cu
mentenanþa dacã s-a fãcut bine

sau nu, ºi am venit cu evoluþia
gazonului, din prima ºi pânã în
ultima zi. Constructorul ºi-a luat
un termen, pânã miercurea urmãtoare, ca sã ne dea un rãspuns:
de a schimba în garanþie sau de a
renunþa la schimbarea lui în garanþie, urmând ca noi sã obþinem
acceptul de la CNI sã-l schimbãm
în garanþie, fãrã pierderea garanþiei pentru întregul stadion. ªi cu
promisiunea cã toate cheltuielile
se vor întrepta ºi recupera de la
constructor”, a relatat Genoiu.

A doua idee: gazon natural,
înlocuit ºi plãtit de constructor

În final, constructorul a fost
de acord sã schimbe gazonul din
garanþie. Oferta CON-A Sibiu a
fost atunci sã monteze un gazon
natural, care era conform specificaþiei din caietul de sarcini din
2014. Adicã un gazon absolut
identic cu cel actual, doar cã era
unul nou. „Aveam posibilitatea ca
firma constructoare sã schimbe,
în garanþie, cu un gazon care a
mai fost. Dar am vãzut filmãri cu
gazonul de pe Arena Naþionalã,
care a fost montat acum cândva
timp, dupã concertul Metallica. La
inaugurare, constructorul spunea
cã acest gazon va rezista un an
de zile, ceea ce este foarte, foarte
puþin”, a mai spus Genoiu. Municipalitatea a luat atunci decizia de
a nu mai merge pe gazon natural
ºi a venit cu propria variantã: gazon hibrid. Constructorul a fost
de acord, dar cu condiþia ca diferenþa de preþ sã fie asiguratã de
municipalitate. „Noi am agreat
varianta aceasta. Ne plasãm în
aceeaºi sumã cu care voiam
schimbãm gazonul cu unul natural. ªi am agreat varianta în care
suma pe care ne-a transmis-o
CNI (n.r. – o cofinanþare de
297.500 de euro) se apropie, este
cam tot pe acolo. Practic, în suma
pe care noi o alocasem pentru

acel tip de gazon natural, acum,
cu aceeaºi sumã, ºi în garanþie, ºi
cu condiþiile pãstrate, ºi cu absolut totul intact vizavi de garanþia
întregului stadion, vom avea acest
gazon hibrid”, a explicat Genoiu
care ar fi câºtigul acestei soluþii.

A treia idee: gazon hibrid montat de constructor
ºi plãtit de primãrie

Autoritãþile locale spun acum cã
soluþia cu gazon hibrid, montat de
cãtre constructor este cea mai
bunã, pentru cã prezintã câteva
avantaje. În primul rând, banii sunt
investiþi într-un gazon de calitate
superioarã, „un gazon ranforsat,
despre care toatã lumea fotbalisticã spune cã este cel mai bun, la
aceastã orã”. Pe de altã parte, faptul cã gazonul va fi montat de constructor, ºi nu de primãrie, care ar
fi lucrat cu un alt constructor, face
sã nu se piardã garanþia stadionului, care este asiguratã pe cinci ani.
În plus, autoritãþile mai spun cã, la
solicitarea lor, acest gazon va fi
purtãtor de o altã garanþie, care nu
va afecta întreaga garanþie a stadionului, care rãmâne intactã, pe
5 ani. „Noul gazon va avea o garanþie proprie, iar constructorul va
menþine mentenanþa timp de 6 luni.
Dupã acest termen, ca sã nu mai
avem discuþii, le voi propune celor de la Patrimoniu ca mentenanþa sã o dãm aceluiaºi producãtor
de gazon. Bineînþeles, va fi o procedurã, dar ar fi foarte interesant,
ca sã nu mai dãm vina pe mentenanþã. Un gazon care e ok timp de
6 luni, e ok ºi dupã aceea. Dacã
nu e ok, nu e ok de la început.
Dacã dupã 6 luni începe sã se strice, atunci, într-adevãr, este problema mentenanþei”, a avansat
modalitatea prin care noul gazon
hibrid va fi întreþinut dupã montarea lui ºi expirarea celor ºase luni
în care CON-A Sibiu se va ocupa
de mentenanþã.
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„Parlamentul European a introdus cifre cu alocãrile
bugetare pentru fiecare domeniu ºi politicã europeanã”
Înainte de reuniunea Consiliului European din 17-18 octombrie, Comisia Europeanã îi invitã pe ºefii de stat sau de guvern
din UE sã ofere îndrumare politicã ºi sã dea un nou impuls neUrmãtorul cadru financiar multianual (CFM) ar trebui sã fie adaptat provocãrilor actuale ºi viitoare,
astfel încât UE sã poatã rãspunde
aºteptãrilor cetãþenilor. Într-o comunicare publicatã astãzi, Comisia Europeanã prezintã principalele puncte pe care liderii UE trebuie
sã le analizeze ºi referitor la care
sã indice o direcþie pentru a se
ajunge la un acord rapid. Printre
acestea se numãrã: un nivel global
al finanþãrii care sã corespundã
prioritãþilor comune ale Uniunii; un
buget modern care sã asigure un
echilibru corect între politici ºi sã
punã un accent puternic pe valoarea adãugatã a UE; o abordare mai
transparentã a finanþãrii bugetului
UE ºi introducerea unor noi surse
de venit pentru a sprijini prioritãþile ºi a reduce sarcina asupra contribuþiilor naþionale; precum ºi o
mai mare coerenþã a politicilor, prin
asigurarea unei legãturi mai strânse între finanþare ºi prioritãþile de
politicã ºi prin consolidarea instrumentelor care protejeazã bugetul
UE de deficienþele în domeniul statului de drept.

gocierilor pentru ca, înainte de
sfârºitul anului, sã se ajungã la
un acord privind un buget al UE
modern, echitabil ºi echilibrat pe
termen lung pentru perioada
2021-2027.

nind de la aceastã propunere, atât
în cadrul Parlamentului European,
cât ºi al Consiliului. S-au înregistrat progrese cu privire la cadrul
general ºi la multe dintre propunerile sectoriale. Însã mai sunt
multe de fãcut. Întrucât negocierile se apropie de momentul adevãrului, avem nevoie mai mult
decât oricând ca liderii sã prezin-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu :
„Susþin Rezoluþia privind cadrul financiar multianual 2021-2027, prin care Parlamentul European
soiclitã încã o datã Consiliului sã deblocheze negocierile pe acest dosar. PE ºi-a stabilit deja poziþia
de mai bine de un an de zile ºi aºteaptã intrarea în
dialog cu Consiliul. Pentru prima datã, la propune-

37 de programe sectoriale

Adoptarea unor decizii strategice privind aceste elemente ar
trebui sã contribuie la avansarea
negocierilor în curs cu privire la
urmãtorul buget pe termen lung
al UE, scopul fiind ajungerea la
un acord pânã la sfârºitul anului,
astfel cum au convenit liderii UE
în luna iunie. În lunile mai ºi iunie 2018, Comisia a prezentat o
propunere pentru un nou buget
pe termen lung, modern ºi strâns
corelat cu prioritãþile Uniunii, inclusiv propuneri legislative pentru cele 37 de programe sectoriale. S-au realizat deja multe porPreºedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker :
„Obiectivul bugetului UE pe
termen lung este de a finanþa
domenii în care UE aduce cea
mai mare valoare adãugatã. În
acest scop, trebuie sã investim
în cercetarea de vârf la nivel
mondial, în întreaga Europã.
Trebuie sã finanþãm infrastructura transfrontalierã, sã sprijinim întreprinderile mici ºi sã
le oferim fermierilor
noºtri o plasã de siguranþã. Trebuie sã dãm
posibilitatea tinerilor europeni sã urmeze studii
într-o altã þarã europeanã. Toate aceste prioritãþi se regãsesc în propunerea Comisiei pen-

lative pentru cele 37 de programe
sectoriale care fac parte din viitorul buget pe termen lung. Comisia
a propus un buget pe termen lung
echivalent cu 1,114 % din venitul
naþional brut (VNB) al UE-27. În
prezent, Uniunea cu 27 de membri
investeºte 1,16 % din VNB-ul UE27, inclusiv prin Fondul european
de dezvoltare. Prin urmare, buge-

te orientãri strategice, astfel încât noile programe sã fie lansate
la timp la 1 ianuarie 2021.

Comisia a propus un buget
pe termen lung

La 2 mai 2018, Comisia a prezentat o propunere privind un buget echitabil, echilibrat ºi modern,
care sã transpunã în realitate prioritãþile Europei stabilite de lideri la
Bratislava în 2016 ºi la Roma în
2017. Aceastã propunere a fost
urmatã imediat de propuneri legistru urmãtorii ºapte ani. Mai
mult, propunerea noastrã este
un plan de perspectivã, responsabil ºi pragmatic privind modalitatea de a face mai mult cu
mai puþine resurse. Invit Parlamentul European ºi statele
membre sã ajungã rapid la un
acord.”

rea mea, Parlamentul European a introdus cifre cu
alocãrile bugetare pentru fiecare domeniu ºi politicã europeanã. Prioritãþile PE pentru urmãtorii 7 ani
sunt bine stabilite ºi unele dintre ele vin în ajutorul
României. De exemplu, PE respinge propunerea
Comisiei de reducere a fondurilor alocate politicii
de coeziune ºi politicii agricole comune ºi va intra
în dialogul cu Consiliul cu mandat de a menþine
actuala finanþare a acestor domenii. În plus, solicitã Comisiei sã se asigure cã noul buget multianual corespunde noilor obiective de protejarea a
mediului, prin alocãri financiare care sã asigure o
tranziþie justã spre o economie cu zero emisii de
carbon, astfel încãt sã nu existe zone sau regiuni
defavorizate.
Alegerile din mai 2019 au demonstrat ataºamentul cetãþenilor faþã de valorile ºi instituþiile europene. PE este dator sã semnaleze Consiliului cã blocarea negocierilor pe MFF 2021-2027 implicã riscul bugetul sã nu fie votat la timp ºi ca beneficarii
programelor #UE - adicã cetãþenii europeni- sã nu
îºi poatã continua proiectele”.

tul propus este deja mai mic în
comparaþie cu bugetul actual. Dacã
bugetul UE va fi redus ºi mai mult,
va fi dificil pentru Uniune sã îºi
îndeplineascã prioritãþile ºi sã le
ofere atât fermierilor, studenþilor ºi
cercetãtorilor europeni, cât ºi celorlalte sute de mii de beneficiari ai
bugetului UE sprijinul de care au
atât de mare nevoie. Prin urmare,
liderii ar trebui sã aibã în vedere
un buget realist, care sã atingã
obiectivele stabilite.
În prezent, câteva dintre cele
mai bogate state membre ale UE
beneficiazã de reduceri pentru contribuþia la bugetul UE (cunoscute
ºi sub denumirea de corecþii) ºi,
prin urmare, plãtesc mai puþin decât ar trebui sã plãteascã raportat
la venitul lor naþional brut pe cap
de locuitor (a se vedea anexa).
Retragerea din Uniune a Regatului
Unit (în favoarea cãruia a fost introdus sistemul de corecþii în 1984)
oferã ocazia de a reforma partea
de venituri a bugetului UE ºi de a
transforma un sistem care a devenit opac ºi distorsionat. Liderii ar
trebui sã profite de aceastã ocazie
ºi sã susþinã un mod mai echitabil
de finanþare a bugetului UE.

Modernizarea
componentei „venituri”

Acum este momentul sã analizãm noi surse de venituri pen-

libru între domeniile de politicã
finanþate din bugetul UE. Politica de coeziune ºi politica agricolã comunã continuã sã joace
un rol vital în conturarea viitorului Europei, însã acestea sunt
modernizate pentru a corespunde noilor prioritãþi. În acelaºi
timp, se alocã mai mulþi bani
unor domenii-cheie de politicã,
cum ar fi cercetarea ºi inovarea, mobilitatea studenþilor, combaterea schimbãrilor climatice,
migraþia, gestionarea frontierelor ºi securitatea, digitalizarea,
precum ºi apãrarea ºi acþiunea
externã a Uniunii. Liderii ar trebui sã sprijine aceste eforturi de
modernizare a bugetului UE ºi
sã se asigure cã se obþin rezultate în domeniile cu adevãrat
importante pentru cetãþeni.

Context

tru bugetul UE, care sã fie mai
strâns legate de prioritãþile sale
de politicã. Printre sursele posibile se numãrã veniturile provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii sau
contribuþiile bazate pe materialele plastice nereciclate. Liderii ar
trebui sã profite de impulsul tot
mai pronunþat în favoarea acestor noi resurse proprii ºi sã convinã asupra diversificãrii surselor de venituri la bugetul UE. În
propunerea sa privind bugetul pe
termen lung al UE, Comisia a
propus asigurarea unui nou echi-

De atunci, Comisia a lucrat în
strânsã colaborare cu preºedinþiile prin rotaþie ale Consiliului ºi
cu Parlamentul European, astfel
încât negocierile sã avanseze. În
conformitate cu concluziile reuniunii Consiliului European din 2021 iunie 2019, ar trebui sã se ajungã la un acord înainte de sfârºitul
anului. Comisia este ferm convinsã cã respectarea acestui calendar este vitalã pentru sutele de mii
de studenþi, fermieri ºi cercetãtori din întreaga Europã, precum
ºi pentru toþi ceilalþi beneficiari ai
bugetului UE.

Comisarul european pentru
buget Günther H. Oettinger :
„În primãvara anului trecut,
Comisia a prezentat o propunere
privind urmãtorul buget pe termen lung al UE, propunere recunoscutã de toate pãrþile ca fi-

ind o bazã solidã pentru negocieri. 16 luni mai târziu, lucrurile
au avansat, însã nu mai avem
mult timp la dispoziþie. Acum trebuie sã depunem cu toþii eforturi
pentru a ajunge la un compromis. Ar trebui sã ne mobilizãm ºi
sã parcurgem ºi ultima
etapã. Într-o perioadã
în care ne confruntãm
cu mari provocãri, Europa nu îºi poate permite sã întârzie adoptarea bugetului pe termen lung. Cetãþenii
noºtri aºteaptã rezultate; este momentul sã ne
asumãm responsabilitatea. Este momentul
sã luãm decizii.”
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Anunþul tãu!
Cãminul pentru Persoane
Vârstnice Craiova organizeazã
în data de 04.11.2019 concurs
de ocupare a unui post de muncitor calificat – bucãtar pe perioadã nedeterminatã. Condiþiile de participare ºi bibliografia
sunt afiºate la sediul instituþiei:
Craiova, str. Tabaci, nr. 3. Relaþii suplimentare: telefon: 0251/
533.578 int. 104.
PRESTÃRI SERVICII

SC Agrochimical Forest SRL executã lucrãri de construcþii a clãdirilor
rezidenþiale ºi nerezidenþiale cu Automacara LIEBHERR
de 40 T. Telefon:
0744/365.326.
ECHIPÃ CU EXPERIENÞÃ monteazã
tablã tip LINDAB,
jgheaburi, burlane,
dulgherie, mansardãri, ºarpante, reparaþii orice fel de
acoperiº, cu posibilitate de negociere. Seriozitate
maximã, discount
20%. OFERIM
CERTIFICAT DE
GARANÞIE. Telefon: 0736/998.990.
SC ÎNCHIRIERI UTILAJE OLTENIA SRL
efectueazã lucrãri
de execuþie a drumurilor, rigole scurgere, terasamente,
compactare ºi cãi
pietonale. Telefon:
0744/800.338.
Echipã cu experienþã montãm þiglã metalicã tip Lindab,
jgheaburi ºi burlane +
mansardãri, placãri
polistiren. Rugãm seriozitate. Telefon:
0755/849.716.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament 2
camere, Brazdã 60.000 Euro. Telefon:
0722/240.480.
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 urgent casã
nouã + teren zona
Damila (Cãpºunãrie)
str. Lalelelor. Telefon:
0723/198.739; 0371/
353.350.
Amãrãºti de Jos casã
5 camere, bucãtãrie,
baie, pivniþã, 2000
mp, vie. Telefon:
0725/576.141.
Vând casã în comuna Calopãr, sat Dîlga, din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti,
beci, grãdinã cu vie,
la strada principalã,
asfalt, posibilitate racordare la apã. Telefon: 0770/900.833;
0351/410.383.
Vând casã nouã P+M
/ 110 m amprenta
Craiova, Bordei, str.
Carpenului, pomi fructiferi, viþã de vie. Telefon: 0752/641.487.

Vând casã Cioroiaºi
+ teren. Telefon:
0765/152.614.
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 (locuri de
casã), Podari. Telefon: 0722/943.220.
Vând teren zona
SC AVIOANE SA
CRAIOVA, suprafaþa 1,25 ha. Telefon: 0769/456.241,
0763/506.962.

URGENT teren 615
mp, Damila, lângã
case. Telefon: 0736/
060.799.
Vând 3000 m pãmânt
lângã lac, pãdure
bun de Camping la
Negoieºti 20 km de
Craiova sau parteneri. Telefon: 0723/
692.884.

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.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor
(P.S.I)-Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


Relaþii la telefoanele: 0766/632.388
ºi 0760/678.231.

Vând teren 1000 mp
Cârcea, Drum Expres
Ford. Telefon: 0752/
641.487.
Vând teren intravilan
– 4200 mp la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.

AUTO

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

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând 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;
0351/654.907.
Urgent! Vând televizor Eurocolor în stare
bunã de funcþionare.
Plecãm în strãinãtate.
Preþ negociabil. Telefon: 0351/414.149.
Vând bibliotecã lemn,
2 fotolii VINTAGE, 1
aparat radio - pikup,
1 masã 12 persoane,
6 scaune, 1 birou, 1
maºinã de cusut (Rusia), 2 seturi inox (noi)
crãtiþi - Italia, 2 undiþe
de pescuit. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând loc de veci cimitirul Ungureni, la
30 m de la poartã, la
dreapta. Telefon:
0767/054.227.
Vând struguri pentru vin în comuna
Calopãr sat Dîlga,
butelie aragaz, pat
tip Divan. Telefon:
0351/410.383;
0770/900.833.
Vând cazan de aramã 50 litri, 2 uºi metalice jumãtate geam
ºi jumãtate tablã. Telefon: 0770/687.430.
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IN AETERNUM GLORIA! Distinsei profesoare ºi colege
EUGENIACIMPEANU
pãstratã în sufletele
noastre ºi ale învãþãceilor sãi, condoleanþe familiei. Prof.
Rodica Firescu –
Sibiu.
Familia conf. univ
dr. Mircea Zãvãleanu este alãturi de familia domnului prof.
univ. dr. ing. Aurel
Câmpeanu, în aceste momente de grea
încercare ºi durere
pricinuite de trecerea în nefiinþã a distinsei sale soþii, prof.
Eugenia Câmpeanu.
Sincere condoleanþe
familiei îndurerate!
Membrii Senatului
Universitãþii din Craiova sunt alãturi de
domnul prof. univ.
dr. Aurel Câmpeanu,
înclipeledemaretristeþe pricinuite de trecerea în nefiinþã a distinsei sale soþii, prof.
Eugenia Câmpeanu.
Dumnezeu s-o odihneascã în pace!

pretabil firCENTRUL COMERCIAL SUCPI Închiriez
mã, deasupra Cinema Patria, apartaUnora le place
ment 2 camere desã munceascã
comandat. Preþ 430
decât sã piardã timpul Euro. Telefon: 0722/
240.480.
ºi sã aºtepte
Închiriez garsonierã.
speranþa unui „job”. Telefon: 0745/936.321.
Sunã la telefon
PIERDERI
Pierdut legitimaþie
0251/438.440 ºi vino
student eliberatã de
în Calea Bucureºti,
Facultatea de Moaºe
strada Grigore Pleºoianu, ºi Asistenþã Medicalã
– Craiova
sã închiriezi un stand la Generalã
pe numele URUCU
cel mai bun preþ.
GABRIELA. Se declarã nulã.
Cu noi vei avea
CONDOLEANÞE
propriul „job”!
Membrii Consiliului
Vând robot bucãtãrie
nou, cu bol inox cap
6,5 litri, televizor BECKO- 37 cm.Telefon:
0752/236.667.
Vând vitrinã frigorificã mezeluri 400 lei,
negociabil ºi ladã frigorificã - 250 lei. Telefon: 0799/042.187.
Vând cãruþ handicap,
sobã teracotã, schelã
metalicã, pat mecanic,
polizor 2500 W. Telefon: 0760/588.581.
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 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.

de Administraþie al
Universitãþii din
Craiova transmit
sincere condoleanþe domnului prof.
univ. dr. ing. Aurel
Câmpeanu, în clipele de mare tristeþe
pricinuite de trecerea în nefiinþã a distinsei sale soþii, prof.
Eugenia Câmpeanu.
Dumnezeu s-o odihneascã în pace!

Vând cuptor cu microunde (Orion) 1800 W
– 100 lei, televizor cu
tub color – 100 lei. Telefon: 0729/977.036.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez 3 camere. Telefon: 0726/273.026.

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 ....................
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Craiova vrea titlul la baschet
În acest week-end, SCMU Craiova începe al 12-lea sezon
în LNMB, cu obiectivul de a lupta pentru prima poziþie

Echipa de baschet a Craiovei
începe al 12-lea sezon consecutiv în Liga Naþionalã masculinã,
acesta fiind ºi cel mai bogat în
aºteptãri, dupã transferurile reuºite în varã. Obiectivul despre
care vorbesc antrenorul ºi jucãtorii, dar mai puþin managerul
Marius Toma, este cel al luptei
pentru titlu. „Nu vorbesc de titlu, fiindcã m-aº hazarda. Nu
suntem favoriþi nici pe hârtie, deºi
se pune o presiune suplimentarã
pe noi, dupã ce ne-am întãrit.
Oradea are 90 % din echipa de
anul trecut, Clujul este la un nivel extraordinar, campionatul va
fi mai dur, echipele sunt mai bune
ca anul trecut. Valoare avem, dar
bugetul nu este unul elastic, aºa
cã sper sã nu avem parte de accidentãri, sã avem toþi sportivii
sãnãtoºi. În baschet este altceva
faþã de alte sporturi. Spre exemplu, la volei avem un campion
european în lot, dar la baschet
ar trebui sã consumãm tot bugetul clubului pentru a plãti un

campion european. Primul obiectiv este sã fim în Top 6, ne-ar
conferi liniºtea necesarã. Ne intereseazã toate meciurile, nu sã
fim lei acasã ºi pisicuþe în deplasare. În alcãtuirea lotului a contat mult chimia dintre jucãtori,
mulþi au jucat împreunã în anii
trecuþi, relaþiile de joc erau deja
cumva prestabilite. Sperãm în
resuscitarea lui Þâbârnã, dupã o
prea lungã perioadã gri la Oradea, iar Diculescu este în primii
3 jucãtori under 23 din þarã. Nu
câºtigã întotdeauna cel mai bun
lot, conteazã ºi alte lucruri. Cred
cã avem cel mai interesant lot pe
care l-a avut Craiova. Nu mai
avem publicul de acum câþiva ani,
dar atunci când aveam sala plinã
probabil nu ne permiteam echipa de acum. Vom începe circuitul în licee, vom duce acolo jucãtorii care sunt vedete în Liga
Naþionalã, vrem sã-i ducem în
comunitate. Trebuie ca ºi cluburile locale sã lase orgoliile ºi sã
se angreneze într-un campionat

municipal, decât sã facã deplasãri în þarã” a fost discursul lui
Marius Toma înainte de debutul
în campionat.

Derby cu Sibiul,
în prima etapã

În prima etapã a sezonului regular, SCMU Craiova joacã duminicã, de la ora 18, în Sala Polivalentã, cu CSU Sibiu, în repetarea duelului din semifinalele
play-off-ului din sezonul trecut.
Craiovenii au reuºit sã aducã un
jucãtor important chiar de la
echipa de pe Cibin, Monyea
Pratt, care s-a declarat încântat
de venirea în Bãnie. „Nu existã
un motiv concret pentru care mam despãrþit de Sibiu, comunicarea a fost destul de proastã.
Vreau sã joc finala campionatului ºi cu Craiova, este o provocare pentru mine sã rãmân în
România ºi pentru al treilea sezon. Cu siguranþã, Sibiul nu este
la fel de puternicã precum anul
trecut, va fi interesant sã evoluez împotriva fostei echipe, deºi
aceasta s-a schimbat destul de
mult. Sunt bucuros cã voi juca

din nou alãturi de Porter Troupe, dupã ce am fost adversari în
ultimii doi ani” a spus Pratt. ªi
cãpitanul echipei, Porter Troupe, are speranþe mari pentru acest
sezon. „Dupã 5 sãptãmâni de
pregãtire, cu bune ºi rele, abia
aºteptãm sã începem sezonul. Întâlnim Sibiul în prima etapã, o
echipã cu care am jucat în semifinale anul trecut ºi care, ca ºi
noi, îºi propune sã se batã la titlu. Noii veniþi dau valoare su-

plimentarã echipei, suntem mai
puternici ca anul trecut. Am vorbit în varã cu Laser ºi Pratt sã
facem lucruri bune la Craiova,
suntem compatibili ºi ne gândim
la titlu. Când am auzit anul trecut
cã SCMU Craiova îºi propune sã
câºtige un meci în play-off am
fost surprins, eu nu am venit aici
pentru lucruri mici, sunt obiºnuit
sã mã lupt pentru trofee ºi anul
acesta vrem sã jucãm finala” a
declarat veteranul lotului.

Majstorovic: „Suntem favoriþi din umbrã, ca Serbia la Euro!”
Campion european cu naþionala
þãrii sale, liberoul echipei de volei
a Craiovei îºi doreºte o performanþã similarã ºi la club
ªi campionatul de volei masculin iar
startul în acest week-end, iar SCMU
Craiova se vrea, ca de obicei, una dintre principalele protagoniste. Trupa lui
Dan Pascu va fi angrenatã pe 3 fronturi: Divizia A1, Cupa României ºi cupele europene. În lotul echipei din Bãnie se aflã ºi un campion european,
sârbul Neven Majstorovic, cel care a
cucerit recent cu naþionala þãrii sale titlul continental. „Majstorul” ºi-ar dori

sã repete succesul ºi cu formaþia din
club, care debuteazã în campionat sâmbãtã, de la ora 17, în Sala Polivalentã,

contra echipei Explorãri Baia Mare.
„Noul sezon se anunþã imprevizibil, iar
noi ne dorim sã fim ºi de data aceasta
în primele 3 locuri. Suntem favoriþi din
umbrã, precum Serbia la Euro, trebuie
sã demonstrãm pe teren dacã vrem sã
luãm titlul, dar eu sper ca mãcar sã
repetãm sezonul precedent. Important
este sã evitãm accidentãrile, fiindcã
avem jucãtori buni, cu experienþã, care
pot face diferenþa. Sunt echipe precum
Galaþi, Dinamo ºi Zalãul, care s-ar întãrit ºi se vor bate la titlu. Baia Mare
are ºi ea jucãtori buni, dar dacã etalãm
cel mai bun joc al nostru ne vom impune” a declarat Neven Majstorovic.

Cãpitanul echipei din Bãnie, Laurenþiu Licã, a fost ºi el prezent la Euro, cu
naþionala României. „Lolo” a prafaþat
astfel sezonul care urmeazã: „Suntem
în linie dreaptã, începutul este important, pentru cã suntem o echipã care
vrea sã se claseze sus ºi trebuie sã debutãm cu dreptul. Vrem o victorie de 3
puncte cu Baia Mare, o echipã ambiþioasã, pe care am învins-o în turneul
de pregãtire de la Zalãu. ªtim însã cã
amicalele nu se comparã cu meciurile
oficiale ºi trebuie sã demonstrãm pe teren cã suntem într-o formã bunã. Lupta
la vârf se va duce între patru echipe:
Craiova, Galaþi, Zalãu ºi Dinamo”.

Programul preliminariilor Euro 2020
Grupa G: Letonia – Polonia, Macedonia de Nord –
Slovenia, Austria – Israel s-au jucat asearã. Duminicã:
ora 21.45: Slovenia – Austria, Israel – Letonia, Polonia –
Macedonia de Nord.
Clasament: 1. Polonia 13p, 2. Slovenia 11p, 3. Austria 10p, 4. Macedonia de Nord 8p, 5. Israel 8p, 6.
Letonia 0p.

Grupa A: azi ora 21.45: Muntenegru – Bulgaria, Cehia – Anglia. Luni, ora 21.45: Bulgaria – Anglia, Kosovo
– Muntenegru.
Clasament: 1. Anglia 12p, 2. Cehia 9p, 3. Kosovo 8p,
4. Muntenegru 2p, 5. Bulgaria 2p.
Grupa B: azi, ora 21.45: Ucraina – Lituania, Portugalia – Luxemburg. Luni, ora 21.45: Ucraina – Portugalia,
Lituania – Serbia.
Clasament: 1. Ucraina 13p, 2. Portugalia 8p, 3. Serbia 7p, 4. Luxemburg 4p, 5. Lituania 1p.

Grupa H: azi, ora 21.45: Andorra – Moldova, Turcia
– Albania, Islanda – Franþa. Luni, ora 21.45: Moldova –
Albania, Islanda – Andorra, Franþa – Turcia.
Clasament: 1. Turcia 15p, 2. Franþa 15p, 3. Islanda
12p, 4. Albania 9p, 5. Moldova 3p, Andorra 0p.

Grupa C: Belarus – Estonia, Olanda – Irlanda de Nord
s-au jucat asearã. Duminicã, ora 19: Belarus – Olanda;
ora 21.45: Estonia – Germania.
Clasament: 1. Germania 12p, 2. Irlanda de Nord 12p,
3. Olanda 9p, 4. Belarus 3p, 5. Estonia 0p.
Grupa D: sâmbãtã, ora 16: Georgia – Irlanda; ora 19:
Danemarca – Elveþia. Marþi, ora 21.45: Elveþia – Irlanda,
Gibraltar – Georgia.
Clasament: 1. Irlanda 11p, 2. Danemarca 9p, 3. Elveþia 8p, 4. Georgia 4p, 5. Gibraltar 0p.
Grupa E: Slovacia – Þara Galilor, Croaþia – Ungaria
s-au jucat asearã. Duminicã, ora 19: Ungaria – Azerbaidjan: ora 21.45: Þara Galilor – Croaþia.

Clasament: 1. Croaþia 10p, 2. Slovacia 9p, 3. Ungaria
9p, 4. Þara Galilor 6p, 5. Azerbaidjan 1p.
Grupa F: sâmbãtã, ora 19: Feroe – România: ora 21.45:
Norvegia – Spania, Malta – Suedia. Marþi, ora 21.45:
România – Norvegia, Suedia – Spania, Feroe – Malta.
Clasament: 1. Spania 18p, 2. Suedia 11p, 3. România
10p, 4. Norvegia 9p, 5. Malta 3p, 6. Feroe 0p.

Grupa I: Kazahstan – Cipru, Rusia – Scoþia, Belgia –
San Marino s-au jucat asearã. Duminicã, ora 16: Kazahstan – Belgia; ora 19: Scoþia – San Marino, Cipru –
Rusia.
Clasament: 1. Belgia 19p, 2. Rusia 15p, 3. Kazahstan
7p, 4. Cipru 7p, 5. Scoþia 6p, 6. San Marino 0p.
Grupa J: sâmbãtã, ora 19: Bosnia – Finlanda; ora
21.45: Italia – Grecia, Liechtenstein – Armenia. Marþi:
ora 19: Finlanda – Armenia; ora 21.45: Liechtenstein –
Italia, Grecia – Bosnia.
Clasament: 1. Italia 18p, 2. Finlanda 12p, 3. Armenia
9p, 4. Bosnia 7p, 5. Grecia 5p, 6. Liechtenstein 1p.

