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Tentativã de suicid, la Fãrcaº

Zilele trecute, poliþiºti din cadrul
Secþiei 1 Poliþie Ruralã Melinesti au
fost sesizaþi, prin apel 112, de o femeie de 50 de ani, din Craiova, cu
privire la faptul cã un bãrbat de 85
de ani, din comuna Fãrcaº ºi-ar fi

provocat o ranã la nivelul abdomenului. Cel în cauzã a fost preluat de
un echipaj de ambulanþã, fiind transportat la spital pentru acordarea de
îngrijiri medicale. În cauzã, poliþiºtii au întocmit un dosar penal sub

aspectul sãvârºirii infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã, cercetãrile fiind continuate, urmând ca la finalizare sã fie propusã soluþie prin
unitatea de Parchet competentã.
CRISTI PÃTRU
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Florin Cîþu promite „bunãstare
pentru toþi românii”!
MIRCEA CANÞÃR
Premierul demis Florin Cîþu nu
poate fi bãnuit, Doamne fereºte, cã
se inspirã din discursurile triumfaliste, ale unui regim defunct. Cu toate
acestea, într-un moment delicat, de
crizã politicã ºi sanitarã prelungitã,
vorbeºte despre „bunãstarea românilor” susþinând cu nemãsurat optimism cã „o guvernare liberalã va
aduce bunãstarea pentru toþi românii”. Cã fostul premier, actualmente
noul lider al liberalilor, poate fi suspectat cã prinde fluturi, nu pentru
faptul cã nu ºtia cât costã o pâine,
care n-a fost un capãt de þarã, dar
observãm cã nu mai are proprietate
cuvintelor ºi bate câmpii. Când toate
bunurile de consum se scumpesc
ameþitor de la o zi la alta, când energia electricã, uleiul, gazele ºi carburanþii au înregistrat creºteri resimþite de români, a vorbi despre bunãstare este o... împietate. Datele Institutului Naþional de Statisticã atestã cã luna trecutã, cel mai mult s-au
scumpit produsele nealimentare, cu

aproape 8%. Alimentele s-au scumpit faþã de august 2020 cu 2,7%. Ne
reþine atenþia, cu o observaþie pertinentã, riguros cumpãnitã, prof. univ.
dr. Petriºor Peiu: pe 2 august a.c. sa stabilit pe piaþa contractelor spot
(OPCOM) cel mai mare preþ din istorie pentru energia electricã, cu livrare în ziua urmãtoare, 3 august a.c.:
672 lei / MWh. Asta dupã ce pe 29
iulie a.c. se vânduse energie electricã pentru 30 iulie, cu un alt preþ record, 645 lei / MWh. Adevãratul record istoric avea sã fie preþul de 681
lei / MWh valabil pentru energia electricã care avea sã fie livratã pe 3 august la ora 19.00 seara. Sunã înspãimântãtor. Pe 3 august a.c. preþul
mediu zilnic al energiei electrice cu
livrare pe 4 august a urcat cu 16%,
la 697 lei / MWh, potrivit operatorului de energie OPCOM. La 4 august
ora 21.00, curentul electric s-a tranzacþionat la preþul de 1000 de lei /
MWh. Pe 5 august a.c. energia electricã cu livrare pentru 6 august a

depãºit 161 euro / MWh ºi a fãcut
din România cea mai scumpã piaþã
din întreaga Europã. Preþul gazelor
naturale a ajuns ºi el la maxime istorice, într-o þarã, care din câte ºtim
noi, are ceva resurse. Frazele vide,
cuvintele tãvãlite într-un sos fad ºi
indigest deopotrivã, ca un narcotic
prost dozat, te fac nãuc, în pragul
infarctului mental. Premierul demis
putea spune lucruri mai fireºti, mai
omeneºti, mai cinstite dacã vreþi. Cã
n-a gãsit, în situaþia în care se aflã,
de provizorat, soluþii potrivite pentru toate dramele þãrii, cã suntem
prinºi în niºte jocuri la nivel european ºi va încerca, dacã va ajunge
din nou premier, tot ce e omeneºte
posibil. Dar nu, domnia sa vrea sã
ne dea un mesaj „mobilizator”, eludând adevãrul, pentru narcotizarea
populaþiei. Care trebuie deprinsã cu
ideea cã nu ceea ce trãieºte e adevãrat ci ceea ce i se spune. Nu mai discutãm despre faptul cã România se
împrumutã ºi o face de multã vreme

la cele mai mari costuri din întreaga
Uniune Europeanã. Fireºte e posibil
ca cineva care negociazã din partea
României cu fondurile ºi bãncile cumpãrãtoare de obligaþiuni sã accepte
dobânzi mai mari din lãcomie sau din
nepricepere. Dar Florin Cîþu a fost,
din câte ºtim, trezorier de bancã, care
cu asta s-a ocupat: plasarea de bani
ºi negocierea de dobânzi. În fine,
ceea ce nu se discutã este altceva:
reticenþa multor producãtori agricoli
de a mai înfiinþa culturi agricole de
toamnã din cauza costurilor ridicate
la îngrãºãmintele chimice, motorinã,
amendamente, ceea ce ar putea fi o
ameninþare la securitatea alimentarã.
A vorbi despre bunãstare pentru toþi
românii, într-un asemenea moment, e
o chestie de-a dreptul trãsnitã, venitã
de la un ex-premier, care lasã impresia cã nu mai are picioarele pe pãmânt.
A spune cã mai avem speranþe e riscant: proasta guvernare liberalã, instalatã cu mare fast, a adus lucrurile
într-un punct înspãimântãtor.

Acþiune la nivel naþional, pentru prevenirea
producerii accidentelor rutiere
În perioada 11 – 17 octombrie
2021, poliþiºtii au desfãºurat, la
nivel naþional, acþiunea „TRUCK&BUS”, care a vizat prevenirea accidentelor rutiere în care
sunt implicate autovehiculele
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destinate transportului public de
persoane cu capacitatea de transport mai mare de 8+1 locuri ºi
cele destinate transportului de
marfã cu masa totalã maximã
autorizatã mai mare de 3,5 tone.

Acþiunea s-a desfãºurat în
conformitate cu Planul de operaþiuni al Organizaþiei Poliþiilor
Rutiere din Europa (ROADPOL),
la care România este parte. Totodatã, în contextul situaþiei epidemiologice de rãspândire a virusului COVID-19, poliþiºtii au
acþionat pentru verificarea modului în care sunt respectate
mãsurile de protecþie stabilite
pentru prevenirea infectãrii cu
noul tip de coronavirus. În cadrul acþiunii, în domeniul transportului public de persoane, au
fost verificate 8.399 de autovehicule, fiind aplicate sancþiuni
contravenþionale în 2.348 de cazuri. Din totalul sancþiunilor aplicate, 436 au fost pentru nerespectarea regimului legal de vitezã, 20 pentru conducerea vehiculelor sub influenþa alcoolului,
455 pentru neutilizarea centurilor de siguranþã sau a dispozitivelor de retenþie, 13 pentru ne-

respectarea perioadelor de conducere sau de odihnã, 3 pentru
utilizarea incorectã a aparatului
tahograf, iar 27 abateri au fost
constatate la funcþionarea aparatului tahograf. De asemenea, alte
76 de sancþiuni au fost aplicate
pentru defecþiuni tehnice, 3 pentru depãºirea masei total maximã autorizatã a vehiculului, 111
pentru lipsa unor documente ale
conducãtorilor de vehicule, 59
pentru lipsa unor documente ale
vehiculului, 21 pentru lipsa unor
documente ale operatorilor de
transport, 612 pentru alte abateri de la normele rutiere ºi 512
pentru nerespectarea prevederilor legii 55/2020 privind unele
mãsuri pentru prevenirea ºi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, fiind dispuse 3 imobilizãri, pentru defecþiuni tehnice. În domeniul transportului
public de marfã, au fost verificate 15.454 de autovehicule, fi-

ind aplicate sancþiuni contravenþionale în 5.653 de cazuri. Din
totalul acestora,1.007 au fost
pentru nerespectarea regimului
legal de vitezã, 36 pentru conducerea vehiculelor sub influenþa alcoolului, 1.171 pentru neutilizarea centurilor de siguranþã
sau a dispozitivelor de retenþie,
140 pentru nerespectarea perioadelor de conducere sau de odihnã, 78 pentru utilizarea incorectã a aparatului tahograf, 437 pentru defecþiuni tehnice, 60 pentru
depãºirea limitei maxime admise
a greutãþii în cazul vehiculelor cu
masa totalã maximã autorizatã <
12,5 tone, 65 pentru depãºirea
limitei maxime admise a greutãþii în cazul vehiculelor cu masa

totalã maximã autorizatã > 12,5
tone, iar 226 de abateri au fost
constatate la funcþionarea aparatului tahograf. Alte 72 de sancþiuni în domeniul transportului
public de marfã au fost aplicate
pentru fixarea necorespunzãtoare a mãrfurilor, 303 pentru lipsa
unor documente ale conducãtorilor de vehicule, 225 pentru lipsa unor documente ale vehiculului, 18 referitor la lipsa unor
documente ale operatorilor de
transport, 3 pentru nerespectarea
normelor privind transportul mãrfurilor periculoase, 1.812 pentru
alte abateri de la normele rutiere,
fiind dispuse ºi 10 imobilizãri,
pentru defecþiuni tehnice.
CRISTI PÃTRU
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1.INFORMAÞII generale privind autoritatea contractantã, în special denumirea, codul
de identificare fiscalã, adresa, numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail, persoanã
de contact: Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj, telefon: 0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informaþii generale privind obiectul procedurii de licitaþie
publicã, în special descrierea ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie închiriat: spaþiu
în suprafaþã de 61mp, amplasat în Municipiului Calafat, str.Traian, bloc I, parter, judeþul
Dolj, spaþiu ce aparþine domeniului public al Municipiului Calafat, conform H.C.L.Municipiul Calafat nr.71/18.06.2021 ºi temeiului legal O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informaþii privind documentaþia de atribuire: se regãsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire: în urma unei solicitãri înregistrate la Primãria Municipiului Calafat.
3.2.Denumirea ºi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituþiei
de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: Registratura Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj. 3.3.Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10Lei, se achitã numerar la Casieria Primãriei Municipiului Calafat. 3.4.Data-limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 03/11/2021,
ora 10.00. 4.Informaþii privind ofertele: 4.1.Data-limitã de depunere a ofertelor: 11/11/
2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la Registratura Primãriei
Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr. 24, judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de
exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: într-un exemplar original ºi un exemplar
copie. 5.Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor: 11/
11/2021, ora 10.00, la sediul Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu
nr.24, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon ºi/sau adresa de e-mail ale
instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei: Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, str.Brestei nr.12, judeþul Dolj, telefon: 0251/418.612,
fax: 0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre
instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 19/10/2021.

1.INFORMAÞII generale privind autoritatea contractantã, în special denumirea, codul
de identificare fiscalã, adresa, numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail, persoanã
de contact: Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj, telefon: 0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informaþii generale privind obiectul procedurii de licitaþie
publicã, în special descrierea ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie închiriat: teren
intravilan în suprafaþã de 32mp, amplasat în Municipiului Calafat în fata imobilului din
str.A.I.Cuza nr.14, judeþul Dolj, teren ce aparþine domeniului public al Municipiului Calafat, conform H.C.L.Municipiul Calafat nr.57/27.05.2021 ºi temeiului legal O.U.G.57/
03.07.2019. 3.Informaþii privind documentaþia de atribuire: se regãsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire: în urma unei solicitãri înregistrate la
Primãria Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea ºi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituþiei de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia de
atribuire: Registratura Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24,
judeþul Dolj. 3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10Lei, se achitã numerar la casieria Primãriei Municipiului Calafat. 3.4.Data-limitã pentru solicitarea
clarificãrilor: 02/11/2021, ora 10.00. 4.Informaþii privind ofertele: 4.1.Data-limitã de depunere a ofertelor: 10/11/2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la
Registratura Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj.
4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: într-un exemplar original
ºi un exemplar copie. 5.Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã de deschidere
a ofertelor: 10/11/2021, ora 10.00, la sediul Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor
Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon ºi/sau adresa
de e-mail ale instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru
sesizarea instanþei: Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, str.Brestei nr.12, judeþul Dolj,
telefon: 0251/418.612, fax: 0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii
anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 19/10/2021.

1.INFORMAÞII generale privind autoritatea contractantã, în special denumirea, codul
de identificare fiscalã, adresa, numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail, persoanã
de contact: Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj, telefon: 0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informaþii generale privind obiectul procedurii de licitaþie
publicã, în special descrierea ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie închiriat: spaþiu
în suprafaþã de 34,22mp, amplasat în municipiului Calafat, sat Ciupercenii Vechi, str.Regimentul 1 Dorobanþi, judeþul Dolj, spaþiu ce aparþine domeniului privat al Municipiului
Calafat, conform H.C.L.Municipiul Calafat nr.56/27.05.2021 ºi temeiului legal O.U.G.57/
03.07.2019. 3.Informaþii privind documentaþia de atribuire: se regãsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire: în urma unei solicitãri înregistrate la
Primãria Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea ºi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituþiei de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia de
atribuire: Registratura Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24,
judeþul Dolj. 3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10Lei, se achitã numerar la casieria Primãriei Municipiului Calafat. 3.4.Data-limitã pentru solicitarea
clarificarilor: 02/11/2021, ora 13.00. 4.Informaþii privind ofertele: 4.1.Data-limitã de depunere a ofertelor: 10/11/2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la
Registratura Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj.
4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: într-un exemplar original
ºi un exemplar copie. 5.Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã de deschidere
a ofertelor: 10/11/2021, ora 13.00, la sediul Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor
Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon ºi/sau adresa
de e-mail ale instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru
sesizarea instanþei: Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, str.Brestei nr.12, judeþul Dolj,
telefon: 0251/418.612, fax: 0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii
anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 19/10/2021.

1.INFORMAÞII generale privind autoritatea contractantã, în special denumirea, codul
de identificare fiscalã, adresa, numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail, persoanã
de contact: Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj, telefon: 0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informaþii generale privind obiectul procedurii de licitaþie
publicã, în special descrierea ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie închiriat: teren
intravilan în suprafaþã de 220mp situat în municipiul Calafat, str.Teilor, T 109, P 58/1,
judeþul Dolj, teren ce aparþine domeniului privat al Municipiului Calafat, conform H.C.L.Municipiul Calafat nr.98/05.08.2021 ºi temeiului legal O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informaþii
privind documentaþia de atribuire: se regãsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire: în urma unei solicitãri înregistrate la Primãria Municipiului Calafat.
3.2.Denumirea ºi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituþiei
de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: Registratura Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj. 3.3.Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10Lei, se achitã numerar la casieria Primãriei Municipiului Calafat. 3.4.Data-limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 04/11/2021,
ora 10.00. 4.Informaþii privind ofertele: 4.1.Data-limitã de depunere a ofertelor: 12/11/
2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la Registratura Primãriei
Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: într-un exemplar original ºi un exemplar copie.
5.Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor: 12/11/
2021, ora 10.00, la sediul Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24,
judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei: Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, str.Brestei nr.12, judeþul Dolj, telefon: 0251/418.612, fax:
0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 19/10/2021.

1.INFORMAÞII generale privind autoritatea contractantã, în special denumirea, codul
de identificare fiscalã, adresa, numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail, persoanã
de contact: Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj, telefon: 0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informaþii generale privind obiectul procedurii de licitaþie
publicã, în special descrierea ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie închiriat: teren
intravilan în suprafaþã de 24mp, amplasat în Municipiului Calafat în faþa imobilului din
str.Decebal nr.51, judeþul Dolj, teren ce aparþine domeniului public al Municipiului Calafat, conform H.C.L.Municipiul Calafat nr.58/27.05.2021 ºi temeiului legal O.U.G.57/
03.07.2019. 3.Informaþii privind documentaþia de atribuire: se regãsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire: în urma unei solicitãri înregistrate la
Primãria Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea ºi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituþiei de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia de
atribuire: Registratura Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24,
judeþul Dolj. 3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10Lei, se achitã numerar la casieria Primãriei Municipiului Calafat. 3.4.Data-limitã pentru solicitarea
clarificãrilor: 03/11/2021, ora 13.00. 4.Informaþii privind ofertele: 4.1.Data-limitã de depunere a ofertelor: 11/11/2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la
Registratura Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj.
4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: într-un exemplar original
ºi un exemplar copie. 5.Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã de deschidere
a ofertelor: 11/11/2021, ora 13.00, la sediul Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor
Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon ºi/sau adresa
de e-mail ale instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru
sesizarea instanþei: Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, str.Brestei nr.12, judeþul Dolj,
telefon: 0251/418.612, fax: 0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii
anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 19/10/2021.

1.INFORMAÞII generale privind autoritatea contractantã, în special denumirea, codul
de identificare fiscalã, adresa, numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail, persoanã
de contact: Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj, telefon: 0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informaþii generale privind obiectul procedurii de licitaþie
publicã, în special descrierea ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie închiriat: teren
intravilan în suprafaþã de 250mp, situat în Municipiul Calafat, str.Teilor, T 109, P 126,
judeþul Dolj, teren ce aparþine domeniului privat al Municipiului Calafat, conform H.C.L.Municipiul Calafat nr.97/05.08.2021 ºi temeiului legal O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informaþii
privind documentaþia de atribuire: se regãsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire: în urma unei solicitãri înregistrate la Primãria Municipiului Calafat.
3.2.Denumirea ºi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituþiei
de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: Registratura Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj. 3.3.Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10Lei, se achitã numerar la casieria Primãriei Municipiului Calafat. 3.4.Data-limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 04/11/2021,
ora 13.00. 4.Informaþii privind ofertele: 4.1.Data-limitã de depunere a ofertelor: 12/11/
2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la Registratura Primãriei
Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: într-un exemplar original ºi un exemplar copie.
5.Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor: 12/11/
2021, ora 13.00, la sediul Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24,
judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei: Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, str.Brestei nr.12, judeþul Dolj, telefon: 0251/418.612, fax:
0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 19/10/2021.
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publicitate

1.INFORMAÞII generale privind autoritatea contractantã, în special denumirea, codul
de identificare fiscalã, adresa, numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail, persoanã
de contact: Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24,
judeþul Dolj, telefon: 0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informaþii generale privind obiectul procedurii de licitaþie
publicã, în special descrierea ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie închiriat: teren
intravilan în suprafaþã de 32mp, situat în municipiul Calafat, str.22 Decembrie, Cv 19,
P 10, judeþul Dolj, teren ce aparþine domeniului privat al Municipiului Calafat, conform
H.C.L.Municipiul Calafat nr.96/05.08.2021 ºi temeiului legal O.U.G.57/03.07.2019.
3.Informaþii privind documentaþia de atribuire: se regãsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire: în urma unei solicitãri înregistrate la Primãria Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea ºi datele de contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul instituþiei de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: Registratura Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj. 3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10Lei, se
achitã numerar la casieria Primãriei Municipiului Calafat. 3.4.Data-limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 05/11/2021, ora 10.00. 4.Informaþii privind ofertele: 4.1.Data-limitã
de depunere a ofertelor: 15/11/2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la Registratura Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24,
judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: într-un
exemplar original ºi un exemplar copie. 5.Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa
publicã de deschidere a ofertelor: 15/11/2021, ora 10.00, la sediul Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei competente în soluþionarea litigiilor
apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei: Tribunalul Dolj, municipiul Craiova,
str.Brestei nr.12, judeþul Dolj, telefon: 0251/418.612, fax: 0251/419.851, e-mail: trdolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 19/10/2021.
1.INFORMAÞII generale privind autoritatea contractantã, în special denumirea, codul
de identificare fiscalã, adresa, numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail, persoanã
de contact: Municipiul Calafat, municipiul Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24,
judeþul Dolj, telefon: 0251/231.424, fax: 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informaþii generale privind obiectul procedurii de licitaþie
publicã, în special descrierea ºi identificarea bunului care urmeazã sã fie închiriat: teren
intravilan în suprafaþã de 40mp, amplasat în Municipiul Calafat în fata imobilului din
str.Tudor Vladimirescu nr.111, judeþul Dolj, teren ce aparþine domeniului public al
Municipiului Calafat, conform H.C.L.Municipiul Calafat nr.99/05.08.2021 ºi temeiului
legal O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informaþii privind documentaþia de atribuire: se regãsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire: se poate obtine în
urma unei solicitãri înregistrate la Primãria Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea ºi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituþiei de la care se poate
obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: Registratura Primãriei Municipiului
Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj. 3.3.Costul ºi condiþiile de platã
pentru obþinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/
2019 privind Codul administrativ: 10Lei, se achitã numerar la casieria Primãriei Municipiului Calafat. 3.4.Data-limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 05/11/2021, ora 13.00.
4.Informaþii privind ofertele: 4.1.Data-limitã de depunere a ofertelor: 15/11/2021, ora
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la Registratura Primãriei Municipiului
Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr.24, judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în
care trebuie depusã fiecare ofertã: într-un exemplar original ºi un exemplar copie.
5.Data ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a ofertelor: 15/11/
2021, ora 13.00, la sediul Primãriei Municipiului Calafat, strada Tudor Vladimirescu
nr.24, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon ºi/sau adresa de e-mail ale
instanþei competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei: Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, str.Brestei nr.12, judeþul Dolj, telefon: 0251/
418.612, fax: 0251/419.851, e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunþului de
licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 19/10/2021.
Enache Constantin Catalin reprezentant al SC CCE PROJECT CONSULTING
SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru poiectul “CONSTRUIRE HALA PARTER + SUPANTA CU DESTINATIA PRODUCTIE – FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIAL PLASTIC,
ACHIZITIE UTILAJE DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi
amplasat in T 46, P 13,14,15,16,17, com. Pielesti, sat Pielesti, jud. Dolj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, adresã de internet http:/
/apmdj.anpm.ro si la sediul Enache Constantin Catalin reprezentant al SC CCE
PROJECT CONSULTING SRL (str. Magnolia, nr. 64, com. Pielesti, jud. Dolj) in
zilele de luni-joi, intre orele 8,00-16,30 ºi vineri între orele 8,00-14,00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru
Rares, nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro

VOINEA GHEORGHE SI NUTA LENUTA prin imputernicit MIRSANU FLORIN
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “DESFIINTARE CORP C2, CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE
COLECTIVE 2S+P+2 SI REFACERE IMPREJMUIRE TEREN” propus a fi amplasat
în Craiova, str. General Gheorghe Magheru, nr. 62.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr.1, ºi la sediul titularului din str. General Gheorghe Magheru, nr. 62,
in zilele de luni pana joi, intre orele 8:00-16:00 si vineri intre orele 8:00-14:00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1.

SC SUNNYDANI SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru poiectul “CONSTRUIRE ATELIER CONFECTII
METALICE SI SPATII TEHNICE P+1 PARTIAL”, propus a fi amplasat in str. Aeroportului, nr. 262, com. Carcea, sat Carcea, jud. Dolj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, adresã de internet http:/
/apmdj.anpm.ro si la sediul SC SUNNYDANI SRL (str. Aeroportului, nr. 262, sat
Carcea, com. Carcea, jud. Dolj) in zilele de luni-joi, intre orele 8,00-16,30 ºi vineri
între orele 8,00-14,00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru
Rares, nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro

SC AGRIFARM ALIPROD prin Iordache Cosmin, titular al proiectului “PLATFORMA SPALAT UTILAJE”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “PLATFORMA SPALAT UTILAJE”, propus a fi amplasat in jud. Dolj, com. Urzicuta, T77, P99.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud.
Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00 - 14,00
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj.

VÂNZÃRI

ÎNCHIRIERI

Vând 2 camere decomandate, îmbunãtãþite. Rovine, et. 4/4. Telefon: 0766/348.398.
VÂND apartament 2
camere, ultracentral,
Piaþa Prefecturii. Telefon: 0768/107.255.

APARTAMENTE
Vând apartament ultracentral Bulevard (insula)
1 Mai cu vedere la bulevard, 4 camere cu încãlzire centralã pe gaz, aer
condiþionat, baie ºi bucãtãrie în condiþii excelente,
beci cu stelaje metalice.
Telefon: 0744/395.382 între orele 09:00-15:00.
Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.

Zonã Universitate – Închiriez garsonierã ultra
spaþioasã, mobilatã
modern, cu dotãrile necesare. Telefon: 0770/
223.510.

PIERDERI

CUMPÃRÃRI

NADOR TRANS SRL
declarã pierdute ºi nule:
Carte de intervenþie,
Registru special pentru
casa de marcat model
DATECS DP150, seria:
DB4100002953.

Cumpãr flex de 125 în
funcþiune, bicicletã Pegas de damã. Telefon:
0724/701.061.
Cumpãr apartament 3
camere, centru. Telefon 0729/960.795.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Miercuri, 20 octombrie 2021 Semnãtura:..........................................

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

miercuri, 20 octombrie 2021

sport

cuvântul libertãþii / 5
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

ªtiinþa fãcu iar chinta
Universitatea Craiova – Academica Clinceni 5-0
Au marcat: Nistor ’11, Markovic ’14, Bancu ’23, Ivan
’71, Roguljic ’90+2.
Stadion: “Ion Oblemenco”, spectatori: 6.000.
Universitatea Craiova: Pigliacelli 7 – Cãpãþînã 7, M. Constantin 7 (Bãlaºa ’62) 7, V. Gãman 7, N. Bancu 8 – Nistor 8,
Al. Creþu 6 (Roguljici ’46) 7,5, Houri 6,5 – Gustavo 6 (Baiaram ’46) 6, Markovic 7,5 (Cîmpanu ’46) 6,5, A. Ivan 8
(Ivanov ’79). Antrenor: Laurenþiu Reghecampf. Rezerve: D. Lazar – Vãtãjelu, Mateiu, Fedele.
Clinceni: ªt. Dobre – Fl. Achim, Ventura, Bilali, P. Pîrvulescu (Pashov ’60) – Moulin, Cascini – Vanzo (Kazlauskas ’74), Chandarov (Cioiu ’84),De Amorim (Ion ’74) –
Omoh (Dumitrache ’84). Antrenor: Ionuþ Chirilã.
Arbitru: Sorin Costreie 7.
Suporterii ªtiinþei se rãsfaþã
cu fotbal-ºampanie în perioada
în care mustul bolboroseºte. Ultimele clasate n-au mai avut
drept de apel în faþa ªtiinþei, au
fost executate direct, Dinamo,
Fcu ºi Clinceni încasând 12 goluri laolaltã. Fanii din Bãnie se
bucurã de fotbal, vãzându-ºi
echipa defilând, creând spectacolul dupã care au tânjit dintotdeauna, iar rezultatele vin în
consecinþã. În Bãnie, victoriile
chinuite sunt tolerate numai în
derby-uri, în meciuri cruciale.
Dacã în rest nu eºti capabil sã
impresionezi, nu te salveazã nici
rezultatele sau trofeele. ªi cel
mai recent ºi mai elocvent
exemplu este Ouzounidis, coautor la Cupã ºi Supercupã, dar
care ne schingiuia cu antifotbal.
Pauza de “naþionale” nu i-a anesteziat pe olteni, deºi startul
partidei cu Clinceni nu oferea
aceastã impresie. Oaspeþii au
avut posesia ºi douã ocazii, numai cã dupã un sfert de orã ºiau pierdut tot entuziasmul. Clinceniul a avut tupeul sã înfrunte
Craiova, nu sã se ascundã de
joc, deºi riscul era sã încaseze
en-gros. În aceste condiþii, ªtiinþa a rezolvat meciul la jumãtatea
primei reprize, cu goluri-tãvãlug, printr-o defensivã rarefiatã
a ilfovenilor, surprinzãtor de expusã. Nistor a punctat pentru al
doilea meci consecutiv, Markovic ºi-a confirmat postura de
golgheter al echipei, iar Bancu a
smuls un “ole” la finalul unei
acþiuni superbe. Show-ul albalbastru a continuat ºi dupã pauzã, deºi Reghe nu s-a dezminþit nici la acest scor ºi a lãsat
trei titulari la vestiare. Un ilfovean a voleibalat o minge în careu, Ivan a vrut sã batã penaltyul, deºi tribuna l-a cerut pe Pigliacelli, dar alesul era Houri,
care a izbit transversala. Ivan
avea totuºi sã-ºi încununeze prestaþia ºi cu un gol, aºa cum ºi-a
marcat ºi Roguljic debutul la
ªtiinþa, ambele reuºite având
concursul lui Ventura. ªtiinþa
continuã perioada fastã, dar confirmarea trebuie sã vinã în runda viitoare, când baricada
Chindiei nu va fi deloc uºor de
strãpuns, Sãndoi nelãsând spaþiile oferite generos de Ionuþ
Chirilã.

Reghe: „De la meci la meci,
echipa aratã mai bine”
Dupã victoria cu 5-0 în faþa
Clinceniului, Laurenþiu Reghecampf a comentat partida, s-a
declarat mulþumit de atitudinea
jucãtorilor ºi a precizat cã echipa joacã mai bine de la meci la
meci ºi scopul este strângerea
cât mai multor puncte pânã a
pauza de iarnã.
“Sunt bucuros pentru rezultat ºi pentru joc, jucãtorii au tratat meciul cu maximã seriozitate, ºi-au fãcut misiunea mai uºoarã. În repriza a doua am fost relaxaþi ºi i-am lãsat sã-ºi creeze
câteva ocazii. N-aº mai vrea sã
se întâmple acest lucru, deoarece urmeazã meciuri cu adversari
mai puternici ºi nu vreau sã ajungem în situaþia în care primim
gol ºi nu mai putem marca. Totuºi, de la meci la meci echipa
aratã mai bine ºi conteazã sã
marcãm goluri ºi pentru moralul
jucãtorilor. Ante Roguljic este un
jucãtor bun, dar mai are de lucru, pe lângã antrenamente, am
vrut sã-i ofer ocazia sã ºi joace,
m-am gândit cã-l voi bãga ºi pe
el dacã vom avea un avantaj mai
mare. Gazonul ne-a ajutat foarte
mult, acum putem sã jucãm
dintr-o atingere, frumos, jucãtorii au plãcere, gazonul care nu
este bun ne pune probleme, fiindcã vrem sã construim. În ultimele 5 meciuri cu Clinceni, Craiova nu marcase, ºi cu Chindia
va fi dificil, anul trecut s-au pierdut ambele meciuri. Vom trata
meciul de la Ploieºti foarte serios, vrem sã câºtigãm ºi sã obþinem cât mai multe puncte pânã
la iarnã”
La Digisport, Reghe a comentat forma bunã a lui Ivan: “Pentru mine, Andrei Ivan este fenomenal. I-am spus ca daca o va
tine aºa si va fi serios este foarte
greu sã-l opreºti. Poate juca ºi al
doilea vârf, ºi pe orice poziþie din
faþã. E fotbalist de explozie, e
altruist, este un jucãtor care ne
ajutã foarte mult. Dacã va continua aºa, în mod cert nu-l vom
mai vedea la Craiova mult timp.
La penalty m-a deranjat ce s-a
întâmplat…. adicã Houri era desemnat dinainte sã execute. Am
vãzut când Ivan a luat mingea.
Dar, m-am gândit cã disciplina e

mai importantã decât
dorinþa pe teren a
unui jucãtor”
Subiectul “Reghe
la naþionalã” a revenit în discuþie, iar antrenorul a rãspuns
astfel: “S-a fãcut
mult tam-tam pe
acest subiect ºi mai
sunt douã meciuri la
echipa naþionalã, la
care antrenor este
Mirel Rãdoi. Lãsaþii pe cei de la FRF sãºi facã o analizã, sã
vadã exact ce se va
întâmpla dupã aceste douã meciuri.
Sunt foarte mulþi antrenori de valoare
care sunt liberi, care
pot fi aduºi fãrã a
plãti aceastã clauzã
de reziliere de care
vorbiþi în cazul meu.
Pentru mine nu este
important subiectul cu echipa
naþionalã. Planul meu este sã-mi
duc contractul la capãt cu Universitatea Craiova ºi sã reuºim
sã câºtigãm un titlu. Noi ne dorim sã meargã din ce în ce mai
bine echipa, am venit aici sã duc
un contract la capãt, dar în fotbal se poate întâmpla orice…treipatru meciuri în care echipa nu
merge ºi eu voi fi primul tras la
rãspundere”.

Chirilã: „Dupã minutul 15,
parcã ne-a împuºcat cineva
din elicopter”

Antrenorul Clinceniului, Ionuþ
Chirilã, a declarat: “Nu-mi explic
cum am jucat excepþional 15
minute, în care am controlat jocul ºi nu prevedea nimeni acest
dezastru ºi, în loc sã murim ca
un bolnav de cancer, adicã uºoruºor, noi am fãcut infarct. Dupã
minutul 15, parcã ne-a împuºcat cineva din elicopter. Nu poþi
sã joci fantastic 15 minute, iar
în celelalte 75 sã nu exiºti. Ãsta
e rezultatul. Un rezultat normal,
diferenþã de valoare. Craiova
poate sã alinieze trei echipe de
play-off. Am pierdut mijlocul terenului, le-am spus jucãtorilor cã
trebuie sã avem o circulaþie ºi o
posesie superioarã faþã de meciurile cu Botoºani ºi FCSB pentru a avea o ºansã. Dacã reuºeam
sã þinem jocul ãsta, puteam sã
ducem. Am reuºit asta doar 15
minute. Dupã aceea, linia de mijloc a Craiovei ne-a pulverizat. Leam spus cã nu putem sã facem
joc de tatonare cu Craiova. Facem ori joc de intercepþie, ori nu
facem. Dacã toþi jucãtorii Craiovei sunt letali cu faþa de joc, avem
probleme mari. N-am reuºit sã
facem chestia asta ºi ãsta a fost
rezultatul. Încã am semnul acesta
de întrebare cum am reuºit sã
începem jocul aºa ºi cum am
cãzut definitiv. Am spus cã nu
venim la Craiova sã ne punem
pe douã linii ºi sã pierdem cu 21 sau cu 1-0. Nu ne punem pe

de tot, de organizare, administrativã, de management tehnic,
de valoare individualã. Sã nu uitãm cã aceastã echipã de patru
ani se luptã sã ia titlul în România ºi investeºte în tot. Au schimbat un gazon în 24 de ore, ce sã
spunem mai mult?”.

douã linii pentru cã, în momentele astea, un punct nu ne mai
ajuta. Noi, în situaþia în care suntem, avem nevoie de victorii. Neam asumat un risc, am ieºit la
joc, dar, dupã primele 15 minute, cred cã nimeni nu prevedea
acest dezastru. Este o diferenþã

Liga I, etapa a XII-a
Gaz Metan – Dinamo 2-1
Au marcat: Deaconu 36, 38 / Ivanovski 84 – pen.
Sepsi – Voluntari 1-2
Au marcat: Bojic 80 / Costin 22, Raþã 54.
FCSB – Mioveni 3-0
Au marcat: Tãnase 56 – pen., Dumiter 65, Keºeru 69.
FC Argeº – Farul 2-1
Au marcat: Arias 50, Viana 73 / Betancor 80 – pen.
UTA – Fcu 1-0
A marcat: Negru 13 – autogol
Rapid – CFR Cluj 2-0
A marcat: Ad. Bãlan 27, 55.
Botoºani – Chindia 0-0
„U” Craiova – Clinceni 5-0
Au marcat: Nistor 11, Markovic 14, Bancu 23,
Ivan 71, Roguljic 90+2.
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3. Voluntari
4. Botoºani
5. Craiova
6. Rapid

12
12
12
12
12
12

10
7
8
6
7
6

0
3
0
5
1
3

2
2
4
1
4
3

17-8
23-11
17-13
12-8
22-10
15-9

30p
24p
24p
23p
22p
21p

7. UTA
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