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a Persoanelor
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O investiþie de 115 milioane de euro:

Realizarea celui de-al doilea fir
de aducþiune a apei Isvarna –
Craiova,
Craiova, în
în linie
linie dreaptã
dreaptã

tructurã Mare, are o valoare cumulatã de 444.803.631 de euro, inclusiv
TVA, ºi prevede, alãturi de realizarea celui de-al doilea fir de aducþiune
a apei Isvarna – Craiova, investiþii de
care beneficiazã 23 de unitãþi administrativ-teritoriale.
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þiune a apei Isvarna – Craiova a trecut în proprietatea publicã a Judeþului Dolj. „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã ºi apã
uzatã din judeþul Dolj, în perioada
2014 – 2020“, finanþat prin intermediul Programului Operaþional Infras-
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Preºedintele Consiliului Judeþean
(CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a emis dispoziþia prin care întreaga suprafaþã
de teren supusã exproprierii în vederea derulãrii investiþiei în valoare de
peste 115 milioane de euro pentru realizarea celui de-al doilea fir de aduc-
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Klaus Iohannis ºi oroarea
de întrebãrile incomode
Exact o orã a durat conferinþa de presã de la Cotroceni, a preºedintelui Klaus
Iohannis, care-i succeda celei din 28 aprilie a.c. consacratã crizei de coronavirus.
Întrebãrile ºi de data aceasta, evazive,
cumsecade, comode, nu toate legate exclusiv de criza de coronavirus, pe care o
traversãm. Rãspunsurile în cheia cunoscutã: guvernul a fãcut numai lucruri bune,
în timpul stãrii de urgenþã, situaþia a fost
bine gestionatã, însã intrându-se în starea de alartã au intervenit o serie de decizii ale CCR ºi modificãrile legislative au
fãcut mai dificilã gestionarea fenomenului epidemiologic. „Deci, PSD, cu un cinism inimaginabil, a tergiversat adoptarea legislaþiei”. Câteva alte referiri la
þinerea alegerilor locale, domnia-sa fiind
un partizan al alegerilor acestora, creºterea pensiilor, deschiderea anului ºcolar,
toate cum se spune în coadã de peºte.
Oricum, PSD nu putea lipsi din meniu.
Klaus Iohannis rãmâne consecvent sieºi.
Nu acordã interviuri ºi îi plac doar conferinþele de presã în care rãspundurile sale
sunt contestate, întrerupte, încât însãºi

MIRCEA CANÞÃR
care conduce o catedrã de studii la Herformatul conferinþelor de presã nu perpie School of Guvernance din Berlin,
mite insistarea pe anumite subiecte mai
opineazã într-un articol publicat în „Comult sau mai puþin delicate. Deunãzi, un
tidianul”, cã dosarul 10 august nu trebuia
canal de televiziune a prezentat secvenþe
deschis, nu închis. „Nicio organizaþie din
dintr-un interviu acordat de premierul
diaspora nu a organizat evenimentul,
britanic Boris Johnson unei reporteriþe de
politicienii au plãtit pe unul cu o rulotã
la SkyNews ºi parcã era altceva. La noi,
sã facã atmosferã ºi sã prindã în plasã
evitarea confruntãrii cu media, într-o
câþiva exilaþi mai dezorientaþi cu peisaschemã democranicã, este regula, nu
jul autohton, fãrã sã-ºi dea seama cã
excepþia. O întrebare, totuºi, mai cu
sunt folosiþi fãrã scrupule, fiindcã niºte
schepsis, a venit de la un jurnalist de la
psihopaþi pe net au chemat la lupta cu
HotNews: „Cum comentaþi soluþia DIIpumnii pe mardeiaºii lor ca sã dea jos
COT în dosarul 10 august 2018?” Rãsguvernul Dãncilã ºi cu acest perfect
puns: „Eu am spus atunci cã mãsurile
angajament, jandarmii s-au trezit cã
Jandarmeriei eu fost exagerate (...). Am
trebuie sã împiedice intrarea în guvern”.
mare încredere în sistemul de justiþie ºi,
Alina Mungiu Pippidi mai aminteºte cã
împreunã cu dumneavoastrã ºi multe
aproape niciun membru din guvernul Ciomilioane de români, ne-am luptat penloº nu lipsise de la manifestare, una care
tru independenþa Justiþiei. Nu pot sã vã
fusese deci a partidelor de opoziþie, în
spun decât unele opinii personale ºi sãprimul rând, deºi au þinut-o langa cu remi exprim convingerea cã Justiþia va
primarea diasporei. Nu e de mirare cã nu
face dreptate ºi vinovaþii vor fi traºi la
au fost rãniþi din „tabãra diasporei”, având
rãspundere”. Rãspuns de circumstanþã.
în vedere cã puþini reprezentanþi au avut
Politologul Alina Mungiu Pippidi, cu exacolo ºi aceia nu au fost în prima linie,
perizã în politicele publice, buna guverpentru a intra în sediul guvernului sau a
nare, lupta anticorupþie ºi democratizare,

se confrunta cu jandarmii. Desigur, excesele jandarmilor puteau fi evitate, dar
aºa cum a spus un fost ºef al Jandarmeriei Naþionale franceze, Bertrand Cavallier, care i-a pregãtit pe ai noºtri, în calitatea de expert eurpopean, ordinea în propria bãtãturã trebuiau sã ºi-o facã însãºi
jandarmii. Bertrand Cavallier este expert în domeniul asigurãrii ºi restabilirii
ordinei publice, recunoscut la nivel european ºi un bun cunoscãtor al sistemului de ordine publicã din România. În fine,
sã nu uitãm cã timp de mai bine de un
an, jandarmii francezi, acþionând de multe
ori disproporþionat, s-au confruntat cu
vestele galbene, utilizând tot arsenalul din
dotare; gloanþe de cauciunc, gaze, tunuri cu apã º.a.m.d. Cã subiectul 10 august rãmâne unul asupra cãruia preºedintele Klaus Iohannis are propria abordare, într-un an electoral, nu trebuie sã
ne mire. Ne mirã însã faptul cã totuºi
conferinþa sa de presã n-a fost pe mãsura aºteptãrilor, într-un moment de realã crizã sanitarã, îngemãnatã cu destule probleme economice.

La Malu Mare, s-a inaugurat cel de-al 54-lea Serviciu
Public Comunitar de Evidenþã a Persoanelor, din Dolj
Ieri, la Malu Mare s-a inaugurat Serviciul Public Comunitar
de Evidenþã a Persoanelor, cel de-al 54-lea serviciu de acest fel
din Dolj. La evenimentul de ieri au participat, pe lângã primarul localitãþii, Ilie Dodocioiu, vicepreºedintele Consililului Judeþean Dolj, Oana Bicã, subprefectul judeþului, Aniºoara Stãnculescu, comisar – ºef de poliþie Marin Stãnicã, director executiv al Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor
(DPCEP) Dolj.
În acest moment, la Malu
Mare sunt înregistrate aproximativ 5.600 de persoane, dar
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numãrul poate fi mai mare, aºteptându-se ºi înregistrarea altor persoane rezidente în comunã, care, pânã acum, nu ºi-au
scos actul de identitate pe localitate, însã, de ieri, au aceastã
posibilitate. „Am reuºit, astãzi
(ieri – n.r.), sã punem în aplicare un proiect care a început în
urmã cu doi ani ºi jumãtate, dacã
nu mã înºel. Am avut ºi sprijinul consilierilor locali, care, dincolo de apartenenþa politicã, ºiau dat seama cã acest proiect
este în beneficiul locuitorilor
comunei. Oamenii nu mai trebuie sã se deplaseze la Craiova,
pentru a-ºi procura actele de
identitate, iar în viitor este foarte posibil ºi ca locuitorii din comuna Ghindeni, care, pânã în
2003, au aparþinut de noi, sã vinã
ºã cearã eliberarea actelor aici,
la Malu Mare. Este o reuºitã cu
care mã mândresc, pe care o
împãrtãºesc cu toþi oamenii
comunei, ridicarea calitãþii vieþii oamenilor din localitatea noastrã fiind cel mai important obiectiv al meu ” , a precizat primarul Ilie Dodocioiu.

„Consiliul Judeþean Dolj
a fructificat foarte bine
aceastã oportunitate”
Marin Stãnicã, director executiv al DPCEP Dolj a fãcut o
scurtã prezentare a proiectelor de
acest fel, derulate în Dolj: „În
2005, s-a creat cadrul legislativ
pentru descentralizarea unor servicii de acest fel. Consiliul Judeþean Dolj a fructificat foarte bine
aceastã oportunitate ºi, iatã,
acum, inaugurãm cel de-al 54-lea
serviciu de acest fel în Dolj, alte
17 fiind în diverse stadii de pregãtire. La o medie naþionalã, care
este de opt astfel de birouri judeþene, noi am depãºit cu mult nota
ºi cred cã suntem pe primele locuri în þarã ”. Subprefctul judeþului Dolj, Aniºoara Stãnculescu, prezentã la inaugurare, a menþionat: „Se inaugureazã, astãzi (ieri
– n.r.) un nou serviciu de acest
fel în judeþ, iar meritele sunt atât
ale administraþiei publice locale cât
ºi ale Consiliului Judeþean Dolj. La
nivel de Prefecturã, nu putem
decât sã încurajãm astfel de proiecte, pentru protejarea intereselor cetãþenilor”. Oana Bicã, vicepreºedinte al Consiliului Judeþean Dolj, sub a cãrui autoritate
se aflã DPCEP, a menþionat: „Atât
din partea mea, cât ºi a instituþiei
pe care o reprezint transmit felicitãri pentru ceea ce aþi realizat.
Veþi avea, în continuare, tot sprijinul nostru”.

CRISTI PÃTRU
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administraþie
O investiþie de 115 milioane de euro:

Realizarea celui de-al doilea fir de aducþiune
a apei Isvarna – Craiova, în linie dreaptã
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a
emis dispoziþia prin care întreaga
suprafaþã de teren supusã exproprierii în vederea derulãrii investiþiei în valoare de peste 115 milioane de euro pentru realizarea celui
de-al doilea fir de aducþiune a apei
Isvarna – Craiova a trecut în proprietatea publicã a Judeþului Dolj.
„Proiectul regional de dezvoltare
a infrastructurii de apã ºi apã
uzatã din judeþul Dolj, în perioada 2014 – 2020“, finanþat prin
intermediul Programului Operaþional Infrastructurã Mare, are o
valoare cumulatã de 444.803.631
de euro, inclusiv TVA, ºi prevede, alãturi de realizarea celui de-al
doilea fir de aducþiune a apei Isvarna – Craiova, investiþii de care
beneficiazã 23 de unitãþi administrativ-teritoriale: localitãþile Craiova, Cârcea, Malu Mare, Breasta,
Bucovãþ, Gherceºti, Mischii, ªimnicu de Sus, Iºalniþa, Coþofenii din
Dos, Calafat, Maglavit, Bãileºti,
Poiana Mare, Piscu Vechi, Rast,
Cerãt, Bechet, Ostroveni, Cãlãraºi, Dãbuleni, Pleniþa, precum ºi
Judeþul Dolj.
Potrivit preºedintelui CJ, Ion
Prioteasa, terenurile vizate mãsoarã în total peste 215 hectare,
valoarea cumulatã a despãgubirilor care urmeazã sã fie acordate
foºtilor proprietari depãºind 4 milioane de lei. „Mã bucur cã putem face acest anunþ deosebit de
important, privind faptul cã una
dintre cele mai ample ºi ambiþioase investiþii, nu doar pentru judeþul nostru, ci la nivel naþional, intrã în linie dreaptã, odatã cu semnarea documentului care consfinþeºte exproprierea terenurilor necesare în implementarea ei. Doresc sã reamintesc faptul cã proiectul de realizare a celei de-a
doua aducþiuni, care va asigura
alimentarea Craiovei ºi a altor 15
localitãþi cu apã potabilã de cea
mai bunã calitate, din sursa Isvarna, presupune reabilitarea a
peste 27 de kilometri de conductã ºi construirea altor 96 de kilometri. În acest sens, trebuia pusã
la dispoziþia beneficiarului acestui demers cu finanþare europeanã, Compania de Apã Oltenia, o
suprafaþã totalã de peste 215 hectare, dintre care aproape 68 de
hectare în judeþul nostru, iar
restul din Gorj”, a menþionat ºeful
administraþiei judeþene.

„Nu mai existã
niciun
impediment
în punerea în
operã a acestei
investiþii
grandioase”
Responsabilitatea gestionãrii
procedurii de expropriere a reve-

nit Consiliului Judeþean Dolj pentru ambele judeþe, însã este drept
cã acest proces a fost ºi el afectat de restricþiile impuse în contextul pandemiei ºi ne-am vãzut
nevoiþi sã îl suspendãm în perioada stãrii de urgenþã, tocmai
pentru a le oferi proprietarilor
posibilitatea de a obþine ºi de a

depune actele necesare în termenul prevãzut. “Acum ajungem,
iatã, în momentul mult aºteptat,
cel în care avem aceastã dispoziþie ce produce efecte încã de
la data emiterii ei, astfel cã întreaga suprafaþã de teren pentru
realizarea celui de-al doilea fir de
aducþiune a apei Isvarna – Cra-

iova a intrat deja în proprietatea
publicã a Judeþului Dolj. Cu finanþarea obþinutã din fonduri
europene ºi cu terenurile asigurate prin procedura de expropriere, nu mai existã niciun impediment în punerea în operã a acestei investiþii grandioase. Sigur cã
reuºita acestui proiect a depins
de implicarea ºi eforturile întreprinse în primul rând de doamna
Lia Olguþa Vasilescu, cea cãreia
îi ºi aparþine iniþiativa, în calitate
de primar al municipiului Craiova, dar ºi de numeroºi alþi factori de decizie, care au înþeles
necesitatea strategicã a demersului ºi ºi-au dat întregul concurs“, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

„Este
o procedurã
complexã ºi
deloc facilã”
La rândul sãu, vicepreºedintele CJ Dolj Cosmin Vasile a
menþionat cã se aflã în curs de
constituire comisiile care se vor
ocupa de analizarea dosarelor
depuse de cãtre persoanele ex-

propriate ºi de acordarea justelor despãgubiri. „Am depãºit o
etapã majorã în derularea proiectului pentru realizarea celui de-al
doilea fir de aducþiune Isvarna –
Craiova ºi ne concentrãm acum
asupra demersurilor pe care, de
la nivelul Consiliului Judeþean
Dolj, le putem întreprinde pentru a contribui la implementarea
lui în cele mai bune condiþii ºi în
cel mai scurt timp posibil. Specialiºtii instituþiei noastre sunt deja
angrenaþi în eforturile de constituire a comisiilor de expropriere
ºi de acordare a despãgubirilor.
Este o procedurã complexã ºi
deloc facilã, întrucât fiecare
structurã numãrã 5 membri: primarul sau viceprimarul, un reprezentant al Instituþiei Prefectului, unul al Oficiului de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã ºi 2
ai Consiliului Judeþean Dolj. Trebuie luat în calcul faptul cã va fi
desemnatã câte o astfel de comisie pentru fiecare dintre cele
16 localitãþi traversate de viitoarea conductã: Craiova, Filiaºi,
Almãj, Brãdeºti, Coþofenii din
Faþã, Iºalniþa ºi ªimnicu de Sus
în judeþul nostru, precum ºi Rovinari, Bâlteni, Brãneºti, Câlnic,
Godineºti, Plopºoru, Teleºti, Tismana ºi Þânþãreni, în Gorj”, a
explicat Cosmin Vasile.

Consiliul
Judeþean,
beneficiar direct
al acestui
demers
Vicepreºedintele CJ Dolj a mai
spus cã în egalã mãsurã, atenþia
executivului judeþean se va îndreapta ºi cãtre alte componente
ale acestui demers de mare anvergurã, deoarece construirea
aducþiunii Isvarna – Craiova este
parte integrantã a celei de-a doua
etape a master planului judeþean
pentru apã ºi apã uzatã. “Vorbim
despre un proiect cu finanþare
din fonduri europene cu o valoare
cumulatã de peste 440 de milioane de euro, care mai include
investiþii în reabilitarea ºi extinderea reþelelor de alimentare cu
apã ºi de canalizare în 22 de localitãþi doljene. Mai mult, chiar
Consiliul Judeþean este beneficiar
direct al acestui demers, fiind
prevãzut cu o sumã totalã de
aproape 13 milioane de euro pentru o serie de investiþii ºi achiziþii, precum realizarea unei noi
conducte destinate Parcului Industrial Craiova, a unor staþii de
tratare ºi pompare a apei sau procurarea unor echipamente, utilaje ºi maºini specializate“, a precizat vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dolj Cosmin Vasile.
MARGA BULUGEAN
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Universitatea din Craiova reabiliteazã
Complexul Facultãþilor cu profil electric
Prof.univ.dr Cezar Ionuþ
Spînu, rectorul Universitãþii
din Craiova, alãturi de Marilena Bogheanu, directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia, au semnat un nou contract de finanþare în cadrul
Programului Operaþional Regional 2014-2020. Cu o valoare totalã de aproape 30 de milioane de lei, noul contract de
finanþare îºi propune investiþii în reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii facultãþilor cu profil electric ale
Universitãþtii din Craiova.
Acesta este cel de-al doilea
proiect semnat, din cele 7 depuse în cadrul POR 2014-2020 de
Universitatea din Craiova, prin
care se solicitã o finanþare nerambursabilã de aproximativ 37
milioane de euro pentru investiþii
majore în infrastructura unitãþilor de învãþãmânt din Craiova.
Proiectul cu titlul „Reabilitare
ºi modernizare spaþii învãþãmânt
– corpurile D (C5-6), E(C4) ºi
F(C11) din complexul facultãþilor cu profil electric” are o valoare totalã de 29,996,680.72 lei
din care valoarea finanþãrii nerambursabile
este
de
29.967.018,18 lei (6.434.142,38
euro), fiind finanþat în cadrul
Axei prioritare 10 ce vizeazã
„Îmbunãtãþirea infrastructurii
educaþionale”, Operaþiunea 10.3
– Creºterea relevanþei învãþãmântului terþiar universitar în relaþie cu piaþa forþei de muncã ºi
sectoarele economice competitive.

„Este
un moment
important
pentru
Universitatea
din Craiova”
Data estimatã de finalizare a
lucrãrilor prevãzute în proiect
este 29 decembrie 2023. „Este
un moment important pentru
Universitatea din Craiova ºi sunt
convins cã prioritãþile instituþiei
noastre sunt ºi prioritãþi regionale. Semnãm acum cel de-al doi-

lea proiect din programul de reabilitare a campusului de pe Bulevardul Decebal, sediul Facultãþilor de Inginerie Electricã ºi Automaticã. Dar mai avem un proiect foarte frumos la Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport, construirea unei sãli de jocuri sportive, a altor trei sãli pentru alte
sporturi, dar ºi douã sãli de kinetoterapie ºi recuperare. Încercãm sã reabilitãm ºi cãminul de
la Banu Mãrãcine, unde vom
construi un centru de cercetãri
agricole. Vom reabilita ºi cãminele 4 ºi 9.” a declarat prof. univ.
dr. Cezar Ionuþ Spînu, rectorul

Universitãþii din Craiova.

„Finanþarea
investiþiilor
destinate
învãþãmântului
universitar
din regiunea
SV Oltenia
a reprezentat
o prioritate”
Prin prezentul proiect se propune reabilitarea ºi modernizarea

unor corpuri din cadrul Complexului facultãþilor cu profil electric, aparþinând Universitãþii din
Craiova, situate la adresa Bd.
Decebal, nr. 107, Craiova, judeþul Dolj : Corp D, construit în
anul 1973 având suprafaþa construitã - 1043 mp ºi suprafaþa
desfaºuratã - 3.744,88 mp; regim de înaþime P+3E; Corp E
construit în anul 1973 având suprafaþa construitã - 1905,44 mp
ºi suprafaþa desfaºuratã 2085,19 mp; regim de înãlþime:
P ºi mezanin parþial ºi nu în ultimul rând, Corp F construit în
anul 1992 având suprafaþa construitã - 404 mp ºi suprafaþa desfãºuratã suprateranã - 1.207,97
mp; regim de înãlþime: S+D+P+1
E. „Finanþarea investiþiilor destinate învãþãmântului universitar
din regiunea SV Oltenia a reprezentat o prioritate pentru instituþia noastrã. În acest context am
întreprins constant eforturi susþinute pentru identificarea unor
fonduri suplimentare, astfel încât toate proiectele depuse în
cadrul POR 2014-2020 de Universitatea din Craiova ºi de Universitatea de Medicinã ºi Farmacie sã poatã avea finanþarea asiguratã. Investiþiile nerambursabile, care acoperã 100% din cheltuielile eligibile ale beneficiarilor,
se ridicã la aproximativ 40 de
milioane euro, depãºind cu mult,
alocarea iniþialã a regiunii de 8,5
milioane de euro pentru prioritatea de investiþii 10.3.” a declarat
Marilena Bogheanu, directorul
general al ADR SV Oltenia, cu
ocazia acestui eveniment.

Universitatea din Craiova, în preferinþele absolvenþilor de liceu
În sesiunea de admitere – iulie 2020, peste 8.000 de candidai s-au înscris pe locurile scoase la concurs de la licenþã ºi
master la Universitatea din Craiova. Pentru ciclul Licenþã, la
cele 12 facultãþi, au aplicat online cu 1.261 de candidaþi mai
mulþi faþã de anul precedent. Astfel, pe cele 2.860 de locuri la
buget, au fost depuse aproximativ 6.000 de dosare din care 4.325
de candidaþi unici. La Master, au
fost alocate 1.720 de locuri, pentru care au fost depuse aproximativ 2.500 de dosare. În ceea
ce priveºte studenþii strãini, au
aplicat peste 400 de candidaþi (la
studii universitare de licenþã,
master ºi an pregãtitor).
În acest an, la majoritatea specializãrilor admiterea s-a efectuat
prin concurs de dosare, cu excepþia specializãrilor vocaþionale.
Admiterea la facultate în 2020
se realizeazã exclusiv on-line.
„Sistemul on-line a funcþionat ºi
cu siguranþã vom merge în continuare în felul acesta. Comisia
centralã de admitere, comisia de

admitere pentru studenþii strãini
ºi comisiile de admitere ale facultãþilor ºi-au fãcut foarte bine treaba, au fost în permanenþã on-line
ºi i-au consiliat pe candidaþi. Platforma poate fi perfecþionatã ºi
vom elimina deplasarea viitorilor
studenþi la sediile facultãþilor pentru admitere” a declarat prof. univ.
dr. Cezar Ionuþ Spînu, rectorul
Universitãþii din Craiova.
Universitatea din Craiova oferã posibilitatea pregãtirii în 95 de
programe de licenþã ºi 85 de programe de master, repartizate pe
ºase domenii fundamentale de
ierarhizare existente în acest
moment la nivel naþional.
Universitatea din Craiova se
numãrã printre cele mai importante
instituþii organizatoare de doctorat din România: 27 de domenii ºi
145 de conducãtori de doctorat
afiliaþi ºcolilor doctorale.
“Studenþii Universitãþii din Craiova au la dispoziþie o infrastructurã de pregãtire ºi cercetare de
ultimã generaþie, precum ºi parteriate extrem de solide cu mediul socio-economic ºi cu cel aca-

demic internaþional– Universitatea
din Craiova este partener academic strategic pentru mai bine de

250 de universitãþi din lume.
Urmãtoarea sesiune de admitere la Universitatea din Craiova

este programatã la începutul lunii
septembrie 2020”, se precizeazã
într-un comunicat de presã.

vineri, 31 iulie 2020

actualitate

cuvântul libertãþii / 5

LANSAREA APELULUI DE SELECÞIE ªI DESCHIDEREA
SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR
PENTRU MÃSURA
M3/ 2ASprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul agricol
ºi zootehnic
Asociaþia Grupul de Acþiune Localã Lunca Jiului – Câmpia Desnãþuiului, având autorizaþia de funcþionare nr.149/21.09.2016, anunþã lansarea în perioada 04.08.2020 –
17.08.2020 aprimei sesiuni de depunere a cererilor de finanþare din anul 2020, pentru
mãsura M3/ 2A Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul agricol ºi zootehnic, care se adreseazã urmãtoarelor categorii de beneficiari:

Beneficiari direcþi
Fermierii autorizaþi (Persoanã Fizicã Autorizatã, Întreprindere individualã, Societate
cu rãspundere limitatã cu asociat unic/majoritar – majoritate absolutã 50%+1, Societate cu rãspundere limitatã – debutant SRL-D), care deþin în proprietate sau în folosinþã
o exploataþie agricolã, încadratã în categoria de fermã micã. Exploataþia agricolã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii obligatorii:
 are o dimensiune economicã cuprinsã între 4.000 – 7.999 • S.O. este înregistratã
ca microîntreprindere/ întreprindere micã;
 este înregistratã de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilã pentru accesarea sprijinului înainte de data depunerii cererii de finantare, în Registrul Unic de Identificare – APIA ºi/ sau în Registrul Naþional al Exploataþiilor – ANSVSA, ANZ, precum ºi la Primãrie în Registrul agricol.

PMP DOLJ: Claudiu Aurelian OPRICÃ
pentru Primãria Drãgoteºti

Claudiu Aurelian OPRICÃ, candidat
Investiþia în tineri ºi
PMP: ”Investiþia
atragerea banilor în
dezvoltarea localã vor aduce
un viitor bun comunei noastre”

Specializat în Administraþie publicã, profesor
respectat, tatã a douã fetiþe, provenit dintr-o familie
dedicatã comunitãþii din
Drãgoteºti, CLAUDIU
OPRICÃ are un proiect
coerent pentru dezvoltarea
localitãþii, la baza acestuia
stând investiþia în cei tineri. Iatã cele 11 linii de
acþiune ale candidatului
PMP pe care le va demara
dacã va primi votul de încredere pentru a deveni
noul primar al Drãgoteºtiului:

1. Înfiinþarea unui Centru Cultural pentru tineret
în vederea sprijinirii ºi afirmãrii tinerilortalentaþi (muzicã, dans, picturã, sport)
precum ºi înfiinþarea unui
Ansmblu Folcloric alcomunei.
2. Implementarea unui
sistem video performant de
monitorizare ºi supraveghere acomunei pentru siguranþa locuitorilor ºi a bu-

nurilor publice ºi private.
3. Sprjinirea materialã a
elevilor din familii defavorizate, a persoanelor cu
problemegrave de sãnãtate ºi a vârstnicilor singuri
fãrã venituri în parteneriat
cu fundaþii ºiONG- uri.
4. Premierea, în continuare, a elevilor cu rezultate foarte bune la învãþãturã.
5. Construirea unei sãli
de sport.
6. Gãsirea unor soluþii
eficiente în privinþa câinilor fãrã stãpân de pe raza
comunei în colaborare cu
asociaþii de protecþie a animalelor.
7. Înfiinþarea unor cabinete medicale umane în
satele Viiºoara Mare, Beneºti ºi Buzduc.
8. Atragerea de investitori ºi sprijinirea acestora
pentru crearea de locuri de
muncã;înfiinþarea de ateliere meºteºugãreºti ( croitorie, vulcanizare, electronicã, tâmplãrie,mecanicã,

frizerie).
9. Organizarea periodicã de manifestãri cultural
artistice în cele douã cãmine culturaledin Popînzãleºti ºi Drãgoteºti.
10. Construirea unei piscine în aer liber ºi a unui
teren de sport cu gazon
sintetic ºinocturnã, care sã
fie administrate de cãtre
primãrie.
11. Menþinerea ºi întreþinerea tuturor investiþiilor realizate în comunã
pânã în prezent; atragerea
banilor europeni in dezvoltarea comunei.
”Vreau sã dau toatã experienþa mea înapoi comunei pentru a o duce
acolo unde îi este locul,
între comunele dezvoltate
ale Doljului”- a precizat
Claudiu Aurelian OPRICÃ, candidatul PMP la
funcþia de Primar al comunei DRÃGOTEªTI.
BIROUL DE PRESÃ
PMP DOLJ

Data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL este data lansãrii apelului
de selecþie.
Durata apelului de selecþie este de minim 10 zile calendaristice.
În cazul în care s-a atins plafonul de 150% din valoarea eligibilã alocatã/mãsura,
apelul de selecþie se va închide, cu excepþia situaþiei în care acest plafon a fost atins în
primele 5 zile calendaristice de la lansarea apelului. În aceastã ultimã situaþie, apelul se
va închide dupã expirarea celor 5 zile.
Selecþia se va realiza la finalizarea perioadei de depunere a proiectelor.
1.DATA lansãrii apelului de selecþie

04.08.2020

2.DATA limitã de depunere a proiectelor

17.08.2020

3.LOCUL unde se pot depune proiectele

Sediul GAL: comuna Bucovãþ, sat Bucovãþ, nr.889
(în incinta Primãriei, etaj 2)

4.INTERVALul orar în care se pot depune proiectele
(de luni pânã vineri)

16:30 - 18:30

5.FONDUL disponibil - alocat în aceastã sesiune (euro) 62.717,47
6.SUMA maximã nerambursabilã care poate fi
acordatã pentru finanþarea unui proiect (euro)

15.000

7.Datele de contact unde solicitanþii pot obþine informaþii detaliate:
-sediul GAL: comuna Bucovãþ, sat Bucovãþ, nr.889, în incinta Primãriei – etaj 2
-office@galluncajiului.ro;
-tel: 0743167672
-interval orar: 16:30 – 18:30, de luni pânã vineri
8.Alte informaþii:
Informaþii detaliate privind accesarea ºi derularea mãsurii M3/ 2A Sprijin forfetar
pentru modernizarea fermelor mici din domeniul agricol ºi zootehnicse regãsesc pe
pagina de website www.galluncajiului.ro , pagina Mãsuri de Finanþare, Subpagina
M3/2A versiunea 01/2020, fiind cuprinse în:
-Ghidul solicitantului – versiunea 01/2020 ºi anexele
-Fiºa de verificare a încadrãrii proiectului
-Fiºa de evaluare generala a proiectului
-Fiºa de verificare a criteriilor de selecþie
La sediul GAL din comuna Bucovãþ, sat Bucovãþ, nr.889, în incinta Primãriei
– etaj 2 este disponibilãversiunea pe suport de hârtie a informaþiilor detaliate
aferente mãsurii

6 / cuvântul libertãþii

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vand apartament cu 2 camere decomandate. Telefon:
0766/348.398.
Vând/schimb 2 camere mari,
baie, bucãtãrie cu apartament
parter/etaj 1. 35.300 euro. Telefon: 0772/134.197.

Vand/schimb 2 camere,
bucatarie, baie, boxa cu garsoniera decomandata pret
35.500, telefon: 0761/
355.107.
Vând (schimb) apartament
Craiova ºi casã Pleniþa cu
apartament 4 camere Craiova central, et. 1 + diferenþa.
Telefon: 0351/802.305.

CASE
Vând casã utilatã, mobilatã,
oraº Segarcea, str. Eroilor.
40.000 euro. Tel. 0744/
968.675.
Vând casã cu teren 2000
mp, 3 camere cu baie ºi hol
construite in 2013. Str. Carierei, nr. 7, comuna Cerãt,
Dolj. 22.000 euro. Telefon:

LANSAREA APELULUI DE SELECÞIE ªI DESCHIDEREA
SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR
PENTRU MÃSURA
M4/ 6AÎnfiinþarea, modernizarea ºi reabilitarea activitãþilor non-agricole pe teritoriul GAL
Asociaþia Grupul de Acþiune Localã Lunca Jiului – Câmpia Desnãþuiului, având autorizaþia de funcþionare nr.149/21.09.2016, anunþã lansarea în perioada 04.08.2020 – 03.09.2020a
primei sesiuni din anul 2020de depunere a cererilor de finanþare, pentru mãsura M4/ 6AÎnfiinþarea, modernizarea ºi reabilitarea activitãþilor non-agricole pe teritoriul GAL, care se
adreseazãurmãtoarelor categorii de beneficiari:
Beneficiari direcþi
- Microîntreprinderile ºi întreprinderile mici care-ºi desfãºoarã activitatea în baza codurilor
CAEN eligibile
- Fermieri sau microîntreprinderi care-ºi desfãºoarã activitatea într-un domeniu agricol ºi
doresc sã depunã un proiect pentru domeniul non-agricol
- Cooperative sau ONG-uri cu scop lucrativ
- Structuri de economie socialã înfiinþate cf Legii 219/2015
Data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL este data lansãrii apelului de
selecþie.
Durata apelului de selecþie este de minim 30 zile calendaristice.
În cazul în care s-a atins plafonul de 150% din valoarea eligibilã alocatã/mãsurã, apelul de
selecþie se va închide, cu excepþia situaþiei în care acest plafon a fost atins în primele 5 zile
calendaristice de la lansarea apelului. În aceastã ultimã situaþie, apelul se va închide dupã
expirarea celor 5 zile.
Selecþia se va realiza la finalizarea perioadei de depunere a proiectelor.
1.DATA lansãrii apelului de selecþie

04.08.2020

2.DATA limitã de depunere a proiectelor

03.09.2020

3.LOCUL unde se pot depune proiectele

Sediul GAL: comuna
Bucovãþ, sat Bucovãþ
nr.889 (în incinta Primã
riei, etaj 2)

4.INTERVALul orar în care se pot depune proiectele
(de luni pânã vineri)

16:30 - 18:30

0730/890.280.
Vând casã frumoasã în comuna Vîrtop, judeþul Dolj.
Telefon: 0745/602.001.
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor, cadastru,
anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.
Proprietar, vând casã nouã,
BORDEI. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã Cioroiaºi + anexe, teren 3000 mp. Telefon:
0765/152.614.

ºirea din Comuna Cârcea
pe dreapta spre Craiova.
Telefon: 0720/231.610.
Vând 2 terenuri langa FABRICA DE TERMOPANE ,,Q
FORT” – GARA PIELESTI
pt. investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/
641.487.
Vând loc de casã 500 mp,
intravilan Criva, asfalt, pomi
fructiferi, posibilitate apã curentã. Telefon: 0745/
043.152.
Vând, inchiriez, schimb teren, Calea Bucuresti, km
10, 1000m-2000m, deschiTERENURI dere 35m, dupa Peugeot.
Vând teren intravilan – Câr- Telefon: 0773/996.446.
cea la stradã – 4.000 mp –
10 euro negociabil. Telefon: VÂNZÃRI DIVERSE
Vând ponei. Telefon: 0748/
0766/503.967.
Vand 1200 mp - teren intra- 145.050.
vilan cu fundatia casei turna- Vând caini ciobanesti de
ta, 5000 euro in Draganesti - Bucovina. Telefon: 0748/
Olt. Telefon: 0724/339.319 145.050.
Vând loc pentru casã la 10 Vând veiozã, calorifer eleckm Craiova (ºi alte construc- tric, aerotermã, piedestal,
þii diverse). Telefon: 0727/ noptierã, masã, scaune, dormezã, pat saltea relaxa. Te884.205.
Vând teren Predeºti, 800 lefon: 0351/170.085.
mp, utilitãþi, pitoresc, ideal Vând cazan de þuicã de arapentru casã sau casã de va- mã (50 litri). Telefon: 0770/
canþã. Telefon: 0773/ 687.430.
996.446.
Vand robot patiserie (planeVând teren intravilan SC tar) cu bol inox, 6,5l. Vand
Avioane Sa Craiova, supra- televizor LEKO, diagonala
faþã 1,25 Ha. Telefon: 0769/ 37 cm. Vand haina piele in456.241.
toarsa caprioara, marimea
Vând teren (locuri de casã), 50. Vand oglinda cristal
Podari. Telefon: 0722/ 160x80. Telefon: 0752/
236.667.
943.220.
Vând teren 2000 mp (locuri Vand soba teracota, carude casã intravilan cu toate cior handicapat, pat mecautilitãþile apã, canal, elec- nic, tub asbociment 250 X3
tricitate, gaze) Cârcea - si- cm (2 bucati). Telefon: 0760/
tuat în faþa vilelor de la ie- 588.581.

Cãtre

-office@galluncajiului.ro;
-tel: 0743167672
-interval orar: 16:30 – 18:30, de luni pânã vineri
8.Alte informaþii:

-Fiºa de evaluare generalã a proiectului
-Fiºa de verificare a criteriilor de selecþie
La sediul GAL din comuna Bucovãþ, sat Bucovãþ, nr.889, în incinta Primãriei – etaj 2
este disponibilãversiunea pe suport de hârtie a informaþiilor detaliate aferente mãsurii

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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

-sediul GAL: comuna Bucovãþ, sat Bucovãþ nr.889, în incinta Primãriei – etaj 2

-Fiºa de verificare a încadrãrii proiectului

Pierdut certificat constatator
de autorizare de la sediul
social al BAR RESTAURANT DOUBLE‘S S.R.L.,
CUI 37594239, J16/1233/
2017. Se declara nul.

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

7.Datele de contact unde solicitanþii pot obþine informaþii detaliate:

-Ghidul solicitantului – versiunea 01/2020 ºi anexele

PIERDERI

 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

43.776,77

Informaþii detaliate privind accesarea ºi derularea mãsurii M4/ 6AÎnfiinþarea, modernizarea ºi reabilitarea activitãþilor non-agricole pe teritoriul GALse regãsesc pe pagina de
website www.galluncajiului.ro , pagina Mãsuri de Finanþare,Subpagina M4/6A versiunea
01/2020, fiind cuprinse în:

Vând bicicletã bãrbat, puþin
folositã, menghinã, uruitoare. Telefon: 0721/483.933.
Vând porþi metalice în stare
bunã. Comuna Goieºti, Dolj.
Preþ negociabil 1600 RON.
Telefon: 0722/233.332.
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.
Vand loc de veci si groapa
boltita, Cimintir Sineasca.
Telefon: 0752/236.667.
Vând palmieri la ghiveci anul
II, arbore de mãtase, leandru, lãmâi anul I de fructificare, pomi fructiferi la ghiveci,
gutui, pãr, nuc, trandafiri. Telefon: 0784/893.160.
Maºinã de cusut Ileana cu
pedalã- 250 lei, cuverturã
pluºatã grena ºi 2 carpete
pentru fotolii – 150 lei, covor persan 220/210 – 100 lei,
sãpun de casã 5 lei /kg. Telefon: 0770/303.445.
Vând robot bucãtãrie cu bol
6,5l inox, oglindã cristal 160/
80 cm, cuier hol, aþã cusut
goblen, hainã piele întoarsã
cãprioarã nr. 50. Telefon:
0752/236.667.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

5.FONDUL disponibil - alocat în aceastã sesiune (euro) 60.999,28
6.SUMA maximã nerambursabilã care poate fi
acordatã pentru finanþarea unui proiect (euro)

vineri, 31 iulie 2020

publicitate
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Astra – Craiova, ca la alba-neagra!
Amânat de mai multe ori,
meciul ªtiinþei de la Giurgiu
a fost reprogramat pentru azi,
condiþia fiind sã nu mai existe alte cazuri de coronavirus
între timp
Craiova trebuia sã joace la
Giurgiu sâmbãta trecutã, dar în
sãptãmâna meciului trei membri
ai staff-ului Universitãþii au ieºit
pozitivi la testul de coronavirus.
Jucãtorii au fost în regulã, dar
meciul s-a amânat pentru miercuri. ªtiinþa s-a deplasat cu avionul la Bucureºti, dar, în ziua meciului, când sã plece cu autocarul spre Giurgiu, vestea unei infectãri a venit din tabãra gazdelor. Croatul Ljuban Crepulja a
avut febrã ºi convulsii ºi a fost
testat de urgenþã, fiind descoperit infectat cu COVID 19. În
mod normal, lotul Astrei trebuia
sã intre în izolare pentru 5 zile,
dar asta însemna cã meciul cu
Craiova nu mai avea când sã se
joace, deoarece mai este o etapã, programatã pe 3 august,
când trebuie comunicate la
UEFA reprezentantele Ligii I în
cupele europene. Ieri, în urma
unei Adunãri Generale la LPF,
cu toate cluburile, s-a stabilit ca
meciul sã se joace în seara
aceasta, condiþia fiind ca jucãtorii de la Astra sã mai efectueze încã douã serii de teste, ieri
ºi azi, ºi acestea sã fie negative,
fãrã excepþie. Însã deja se vehiculase cã un alt jucãtor din lot,
fundaºul stânga Radunovic, iar
în acest caz variantele ar fi ori
ca Astra sã foloseascã juniorii,
ori sã piardã meciul cu 3-0. În
cazul în care se va juca partida

azi, ea ar fi programatã la ora
18.30 ori la ora 19.30, dacã
meciul FCSB – CFR Cluj ar fi
împins la ora 21.30.

Craiova: „Ne dorim
ca acest campionat
sã se joace pe teren”
Dupã Adunarea Generalã a
LPF, Universitatea Craiova ºi-a
prezentat poziþia. „În urma discuþiilor purtate astãzi la sediul
LPF, s-a hotãrât programarea
meciului cu Astra în cursul zilei
de mâine. Salutãm aceastã decizie pentru cã ne dorim ca acest
campionat sã se joace pe teren”
a fost anunþul clubului din Bãnie. În acelaºi timp, la ieºirea de
la discuþii, secretarul general al
LPF, Justin ªtefan, a declarat cã
meciul dintre Astra Giurgiu ºi
Universitatea Craiova se va disputa vineri seara, singura condiþie este ca toþi jucãtorii grupãrii
giurgiuvene sã iasã negativi la
urmãtoarele douã teste pe care
le vor efectua. „Astãzi se vor testa atât prima echipã, cât ºi echipa a doua, dupã care se vor testa ºi mâine, a doua oarã. În situaþia în care existã douã teste
negative, e posibil sã vedem meciul programat mâine searã”, a
anunþat Justin ªtefan.

Finala campionatului,
programatã luni seara
Meciul care va decide titlul în
actualul sezon al Ligii I, Universitatea Craiova – CFR Cluj, a
fost programat de LPF luni, 3
august, de la ora 20.30, pe stadionul “Ion Oblemenco”. Pro-

gramul etapelor a 10-a din playoff ºi a 13-a din play-out: Sâmbãtã, 1 august: Ora 16.30 Academica Clinceni – FC Hermannstadt; Ora 19.00 FC Viitorul
Constanþa – Sepsi OSK Sf.
Gheorghe; Ora 21.30 FC Botoºani – Gaz Metan Mediaº; Duminicã, 2 august: Ora 14.00
Politehnica Iaºi – Chindia Târgoviºte; Luni, 3 august: Ora
20.30 Universitatea Craiova –
CFR Cluj. Partida FCSB – Astra va fi programatã ulterior.
La Adunarea Generalã a LPF

ªtiinþa ºi-a stabilit
un amical în Austria

Universitatea va juca pe 11
august cu Viktoria Plzen ºi va
debuta în cupele europene pe
18 august sau pe 27 august

Universitatea Craiova va avea
numai 3 zile de pauzã dupã terminarea campionatului ºi îºi doreºte sã efecteze un stagiu de
pregãtire în Austria, în zona Tirolului, acolo unde de obicei oltenii se deplaseazã pentru cantonamentul de varã. În funcþie de
locul ocupat în clasament, va fi
determinatã ºi durata stagiului.
Astfel, dacã vor cuceri titlul, oltenii vor debuta în cupele europene pe 18 august, în turul I preliminar al Champions League.
Dacã vor termina pe locul secund, Cicâldãu ºi compania vor
juca în runda întâi preliminarã din
Europa League pe 27 august,
astfel încât ºederea în Alpii Tirolezi s-ar putea prelungi. Oricum, stagiul de pregãtire din
Austria ar trebui sã debuteze pe
8-9 august, iar primul meci amical a fost deja stabilit. Astfel, pe

bui sã se termine pe 18 august.
Cluburile au decis ºi ca sezonul
viitor sã înceapã pe 21 august,
chiar în ziua în care va avea loc
barajul pentru promovare! Echipa care va câºtiga barajul va fi
programatã luni în prima etapã.

de ieri, s-a decis sã se pãstreze
formatul campioantului cu 14
echipe ºi pentru sezonul viitor,
adicã sã retrogradeze 2 echipe
ºi una sã joace barajul. Dinamo
ar urma sã joace 7 meciuri în
17 zile, iar campionatul ar tre-

Liga I, play-off, etapa a 9-a
Gaz Metan – FCSB 0-1
A marcat: Vânã 35.
CFR – Botoºani 1-0
A marcat: Deac 40 – pen.
Astra – Craiova – astãzi, ora 19.30
FCSB – CFR, restanþã, azi, ora 21.30

CLASAMENT
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1. Craiova
2. CFR Cluj
3. Astra
4. FCSB
5. Botoºani
6. Mediaº

8
8
8
8
9
9

7
5
3
2
1
0

0
2
3
3
3
3

1
1
2
3
5
6

16-11
12-6
12-8
13-12
6-11
4-15

44
43
33
31
29
25

Play-out, etapa a 12-a
Chindia – Clinceni 3-1
Au marcat: Ivancic 45, Bic 71 – pen.,
Berisha 89 / Cebotaru 77 – pen.
Hermannstadt – Viitorul 2-0
Au marcat: I. Stoica 76, Debeljuh 84 – pen.
Poli Iaºi – Voluntari s-a jucat asearã.
Sepsi – Dinamo a fost amânat.

11 august, de la ora 18, Universitatea Craiova va disputa o partidã de verificare cu Viktoria
Plzen, ocupanta locului secund
în ediþia recent încheiatã a campionatului din Cehia, echipã care
va participa în preliminariile
Champions League. Amicalul
este anunþat ºi de site-ul oficial
al grupãrii din Cehia. Craiova a
jucat ºi în vara trecutã cu Vikto-

ria Plzen, tot în cadrul stagiului
austriac, iar cehii s-au impus cu
3-1, golul formaþiei antrenatã
atunci de Cornel Papurã fiind
marcat de atacantul Mihai Roman, care acum este indisponibil. Pentru a intra în Austria, oltenii trebuie sã aibã un test molecular negativ de COVID 19 nu
mai vechi de 72 de ore.

CLASAMENT
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1. Viitorul
2. Clinceni
3. Voluntari
4. Hermannst.
5. Sepsi
6. Poli Iaºi
7. Dinamo
8. Chindia

12
12
11
10
11
11
7
10

6
7
6
5
2
3
1
2

4
0
3
3
5
3
1
1

2
5
2
2
4
5
5
7

24-13
14-18
14-6
14-12
15-17
12-14
5-9
7-16

42
32
31
31
28
23
21
20
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