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fi consultatã de toþi cetãþenii judeþului Dolj, fiind fãcutã publicã pe site-ul Consiliului Judeþean Dolj. Ea va
fi prezentatã consilierilor judeþeni, iar ulterior, supusã
votului acestora, în cadrul
ºedinþei ordinarã. Apoi se va trece la partea de implementare.
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este membrã a Uniunii Europene. Cosmin
Vasile, preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj a precizat cu aceastã ocazie cã strategia stã la baza dezvoltãrii viitoarelor proiecte din fonduri europene, dar ºi din fonduri proprii. Strategia pune accent pe calitatea vieþii cetãþeanului ºi pe parteneriatul
dintre administraþie, mediu academic ºi
mediu de afaceri. Aceastã Strategie poate
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Strategia de Dezvoltare a Judeþului Dolj,
în exerciþiul financiar 2021-2027, a fost prezentatã ieri, la Casa Universitarilor, în prezenþa mai multor reprezentanþi ai instituþiilor din subordinea Consiliului Judeþean
Dolj. Au fost prezenþi de asemenea conducerile celor douã universitãþi ºi a Camerei
de Comerþ ºi Industrie. S-a marcat astfel,
împlinirea a 15 ani de când þara noastrã
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Calmul bine calibrat al lui
Mircea Geoanã
MIRCEA CANÞÃR
Fost parlamentar de Dolj, lider al social-democraþilor, dupã ce fusese ambasador al þãrii la Washington, actualul secretar general adjunct al NATO, Mircea
Geoanã, care a mai gestionat de-a lungul
timpului, cu destulã abilitate relaþiile cu
Moscova, când România a deþinut preºedinþia OSCE, în intervenþia sa la TVR
Moldova, referindu-se la situaþia tensionatã dintre Rusia ºi Occident a spus cã
se cautã soluþii la reducerea neînþelegerilor acute, manifestate printr-un rãzboi
hibrid. „Pregãtim propunerile scrise pe
care NATO le va trimite Rusiei. Secretarul general NATO a înaintat o scrisoare cãtre toþi membrii Consiliului,
Federaþiei ruse, sugerând trei grupuri
tematice de subiecte care ar putea sã facã
obiectul unor discuþii în formatul
NATO-Rusia ºi vom vedea care va fi
rãspunsul Moscovei”. În opinia actualului secretar general adjunct NATO, „diplomaþia ºi dialogul sunt preferabile
tensiunii sau conflictului”. A fost reamintitã, în context, ºi recenta reuniune
NATO-Rusia, pentru prima datã dupã doi
ani ºi jumãtate, în pofida insistenþelor repetate, ca Federaþia rusã sã vinã la masa
dialogului. Cunoscãtor al susceptibilitãþi-

lor ruse, Mircea Geoanã a evitat cu abilitate orice „termen” care putea irita Kremlinul, nefãcând referiri concrete la aºteptãrile acestuia „privind garanþiile juridice
de neextindere a NATO spre Est ºi nedesfãºurarea pe teritorii vecine Federaþiei ruse a unor arme de atac ce constituie o ameninþare pentru securitatea Rusiei
ºi, în plan principal, revenirea la configuraþia arhitecturii securitãþii europene din
1999, unde libertatea de alegere a aliaþilor
era direct condiþionatã de necesitatea de
a asigura indivizibilitatea securitãþii, pentru ca nimeni sã nu intreprindã mãsuri în
interesul propriu ºi în detrimentul securitãþii oricãrui alt stat” (apud Serghei Lavrov). Partea rusã aºteaptã aºadar reacþia NATO pe hârtie. Recent Serghei Lavrov, ºeful diplomaþiei ruse, în cadrul unui
interviu, afirma cã s-a pierdut aproape
complet „cultura diplomaþiei ºi a compromisului” propunând invitarea la Kaliningrad a unor observatori NATO pentru
inspectarea sistemelor Iskander, pentru
a se convinge cã nu intrã sub incidenþa
interdicþiilor stabilite de tratatul privind
lichidarea rachetelor cu razã medie ºi
scurtã de acþiune ºi ca rãspuns acceptarea vizitãrii bazelor americane de apãrare

anti-rachetã din România ºi Polonia, pentru a se vedea ce reprezintã lansatoarele
MK41. Astfel, încât încrederea reciprocã sã sporeascã. Pentru moment prudenþa
se face resimþitã. O certitudine: societatea ucrainianã a fost coagulatã, în bunã
mãsurã, de iminenþa unei invazii ruseºti,
în apãrarea comunitãþilor din republica
popularã Luhansk, ºi republica popularã
Donetk, care au complicat relaþiile externe ale Ucrainei. Conflictul îngheþat, alimentat de „Novorossia”, dã semne de
dezgheþ. Nu prisoseºte supleþea diplomaticã nici Kievului. Deºi aproape toatã lumea a pierdut în urma conflictului rusoucrainian. ªi Rusia ºi Ucraina ºi UE ºi
SUA, singurul câºtigãtor, la orizont arãtându-se China, fãrã a face nimic. Sancþiunile economice, la care s-a fãcut mereu trimitere, la intenþia anunþatã „de refacere a ordinii mondiale”, n-au izolat
Rusia de partenerii comerciali, din moment ce constituie a 5-a piaþã pentru exporturile UE cu 81,5 miliarde euro (2021)
al treilea mare furnizor al continentului
(40% din exporturile de gaze) în urma
Chinei ºi SUA potrivit Eurostat, cu 142
miliarde euro pe primele 11 luni ale anului
trecut. O realitate „care conteazã”, cum

s-a exprimat recent Ursula von der Leyen la Forumul economic de la Davos (20
ianuarie a.c.) într-un context de dezescaladare a tensiunilor între Occident ºi
Rusia. Nu poate fi omis nici faptul cã
pentru Federaþia rusã, UE este principalul investitor. Iar Germania, prin puternicile ei legãturi comerciale cu Federaþia
rusã nu digerã deloc ideea sancþiunilor,
ca sã nu mai vorbim de excluderea Moscovei din organizaþia SWIFT, un sistem
esenþial în schimburile bancare internaþionale fondat în 1973, în care se aflã 300
de bãnci ºi instituþii ruseºti. Cunoscând
bine întreaga „arhitecturã” a „tablei de
ºah” europene, secretarul general adjunct
NATO, Mircea Geoanã, a spus ceea ce
trebuia spus ºi nimic mai mult, într-o atmosferã definitã ca „istericã” de jurnalistul Ion Cristoiu, rãmânând încrezãtor în
virtuþile diplomaþiei. Deºi nu e deloc uºor,
în compania lui Serghei Lavrov ºi a adjuncþilor acestuia. Fireºte cã sunt multe
scenarii deja elaborate, România susþinând
abordarea actualã la nivel euro-atlantic,
cum ne-a spus Klaus Iohannis, dar singurul scenariu la care nãzuim este cel care
menþine pacea, pentru care de când ne
ºtim am optat din toatã fiinþa noastrã.

Rata ºomajului înregistrat la nivelul
judeþului Dolj a fost de 5.66%
La sfârºitul lunii noiembrie 2021, rata
ºomajului înregistrat la nivelul judeþului Dolj
a fost de 5.66 % corespunzãtoare unui numãr
total de 15.112 ºomeri, din care 6.446 femei.
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Din totalul de 15.112 persoane
înregistrate în evidenþele AJOFM
Dolj, 2.102 erau beneficiari de indemnizaþie de ºomaj, iar 13.010
erau ºomeri neindemnizaþi. În
ceea ce priveºte mediul de rezidenþã, 12.810 ºomeri provin din

mediul rural ºi 2.302 sunt din
mediul urban.
ªomerii fãrã studii/cu nivel de
instruire primar au ponderea cea mai
mare în totalul ºomerilor înregistraþi
în evidenþele AJOFM Dolj (37.8 %),
urmaþi de cei cu nivel de instruire

gimnazial (26%), iar 24.3% au absolvit învãþãmânt liceal/postliceal.
ªomerii cu nivel instruire profesional reprezintã 10.2% din totalul
ºomerilor înregistraþi, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1.7%.
MARGA BULUGEAN
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Infrastructura ºi mediul de afaceri,
domeniile prioritare pentru
dezvoltarea Doljului
Strategia de Dezvoltare a Judeþului Dolj, în
exerciþiul financiar 2021-2027, a fost prezentatã
ieri, la Casa Universitarilor, în prezenþa mai multor reprezentanþi ai instituþiilor din subordinea
Consiliului Judeþean Dolj. Au fost prezenþi de
asemenea conducerile celor douã universitãþi ºi a
Camerei de Comerþ ºi Industrie. S-a marcat astfel,
împlinirea a 15 ani de când þara noastrã este membrã a Uniunii Europene. Cosmin Vasile, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj a precizat cu aceastã
ocazie cã strategia stã la baza dezvoltãrii viitoarelor proiecte din fonduri europene, dar ºi din fonduri proprii. Strategia pune accent pe calitatea
vieþii cetãþeanului ºi pe parteneriatul dintre administraþie, mediu academic ºi mediu de afaceri.
Aceastã Strategie poate fi consultatã de toþi cetãþenii judeþului Dolj, fiind fãcutã publicã pe site-ul
Consiliului Judeþean Dolj. Ea va fi prezentatã
consilierilor judeþeni, iar ulterior, supusã votului
acestora, în cadrul ºedinþei ordinarã. Apoi se va
trece la partea de implementare.
Înainte de a prezenta Strategia de Dezvoltare a Judeþului
Dolj, pentru urmãtorii ºase ani,
au fost vizualitate proiectele realizate cu fonduri europene în cei
15 ani care au trecut de la integrarea României în Uniunea Europeanã. Judeþul Dolj fiind unul
dintre judeþele campioane la accesarea de fonduri europene.
“Fiecare pas pe care îl facem în
administraþie are la bazã o analizã a realitãþii sociale ºi economice a judeþului nostru. Pentru cã
ne-am dorit sã avem o linie de
acþiune coerentã, am pus la
punct Strategia de Dezvoltare a
Judeþului Dolj pentru urmãtorii
ºase ani. Astãzi, am organizat un
eveniment special de prezentare
a documentului care va coordo-

na evoluþia judeþului nostru pânã
în 2027”, a explicat Cosmin Vasile, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

Domeniile de interes,
identificate printr-o cercetare
sociologicã

Analiza a fost realizatã de o firmã specializatã, care a parcurs
toate etapele de cercetare pentru
elaborarea unei viziuni intergrate
pentru judeþul Dolj. Astfel, în centrul strategiei este cetãþeanul ºi
comunitatea din care face parte.
Necesitãþile ºi aºteptãrile acestora vor fi corelate cu strategiile
europene ºi naþionale în vigoare,
în baza a douã direcþii de dezvoltare strategicã, adicã îmbunãtãþirea calitãþii vieþii ºi dezvoltarea

economicã a judeþului, ºi douã
obiective de dezvoltare comune,
însemnând dezvoltarea durabilã a
teritoriului ºi buna guvernanþã a
instituþiilor publice, prin modernizarea administraþiei. Toate
acestea se vor concretiza prin
proiectele pe care Consiliul Judeþean Dolj ºi le-a asumat pentru
urmãtorii ani. „Printr-o cercetare
sociologicã au fost identificate
domeniile de interes, unde ar trebui sã investim în anii urmãtori.
În urmãtorii ani vom pune accent
pe acest parteneriat, care cu siguranþã va produce dezvoltarea.
Strategia de dezvoltare a fost definitivatã. Avem o strategie orientatã cãtre cetãþean, capabilã sã
asigure o dezvoltare coerentã ºi
armonizatã a comunitãþilor. O
strategie în acord cu aºteptãrile
ºi necesitãþile comunitãþilor locale. În acelaºi timp, am încercat
sã o corelãm cu strategii europene regionale ºi sectoriale. Am început din februarie 2021. În primul rând, cu o analizã detaliatã a
situaþiei existente în judeþul Dolj,
în toate domeniile relevante. Au
fost identificate domeniile considerate prioritare, precum îmbunãtãþirea infrastructurii, vorbim de
drumurile judeþene, sãnãtate ºi
educaþie. Domeniile prioritare în
care Doljul ar trebui sã susþinã
dezvoltarea sunt infrastructura
rutierã ºi mediul se afaceri. Am
constituit cinci grupuri de lucru
specializate, formate din specialiºti atât de la nivelul administraþiei publice judeþene, cât ºi de la

primãrii. De asemenea vor fi antre”, spune Cosmin Vasile, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj.
Tot despre aceastã Strategie
a vorbit ºi vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Antonie
Solomon, care a apreciat munca
în echipã ºi rolul pe care îl are
preºedintele CJ Dolj, Cosmin
Vasile. “Majoritatea proiectelor

asumate vor fi realizate cu fonduri externe, astfel cã administraþia judeþeanã nu se abate de
la scopul de a nu rata nicio linie
de finanþare. De altfel, inclusiv
Strategia de Dezvoltare a Judeþului Dolj a fost elaboratã cu
fonduri europene atrase prin
Programul Operaþional Capacitatea Administrativã”.

Modernizãm o cincime din reþeaua rutierã ºi alocãm fonduri pentru noi proiecte destinate infrastructurii rutiere;
Construim un nou terminal pentru Aeroportul Internaþional
Craiova;
Continuãm investiþiile în sãnãtate, orientate cãtre modernizarea
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã, dezvoltarea capacitãþii de depistare ºi tratare a pacienþilor oncologici ºi extinderea Spitalului de
Pneumoftiziologie Leamna ºi a Spitalului Orãºenesc Dãbuleni;
Susþinem proiectele dedicate asistenþei sociale dedicate tinerilor ºi
vârstnicilor;
Investim în dezvoltarea serviciilor culturale, sportive ºi de tineret.
Construim un complex sportiv multifuncþional, restaurãm clãdiri cu
valoare de monument istoric ºi amenajãm un muzeu al satului în
localitatea Cernãteºti. În plus, înfiinþãm noi rute turistice;
Dezvoltãm serviciile competitive prin înfiinþarea de noi parcuri
industriale, incubatoare de afaceri ºi parcuri tehnologice;
Valorificãm rezultatele obþinute din agriculturã ºi îi sprijinim pe
fermieri sã aibã acces la depozite ºi la piaþa de desfacere prin înfiinþarea unei reþele de centre pentru colectarea legumelor ºi fructelor,
dar ºi a unei pieþe de gross;
Gestionãm colectarea deºeurilor ºi investim în protecþia mediului;
Modernizãm administraþia prin digitalizare.

Prezentarea strategiei noastre este disponibilã aici: https://
www.youtube.com/watch?v=gmANft5uc4s
Strategia poate fi consultatã ºi pe portalul Consiliului Judeþean Dolj:
https://www.cjdolj.ro/dm_dolj/site.nsf/pagini/strategia+de+dezvoltare-000039BA
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Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” din Craiova coordonator european al proiectului Erasmus +:
“Social Values STEM from European Heritage”
În sãptãmâna 17-21.01.2022, ºase elevi de la
clasele X-XII, însoþiþi de doi profesori, au participat la mobilitatea transnaþionalã pentru elevi
din cadrul proiectului de parteneriat strategic,
intitulat “Social Values STEM from European
Heritage”, nr. de referinþã 2019-1-RO01-KA229063117_1, pe care Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” îl implementeazã în calitate de coordonator european. Activitãþile de formare s-au desfãºurat la ºcoala partenerã ”Budapesti Gépészeti
SZC Eötvös Loránd Technikum” din Budapesta.
Tematica modulului de formare a fost: “Tangible
Heritage. The Technology & Engineering Behind
It. Social & Economic Impact”. La activitãþi au
participat fizic elevii din: Ungaria, România,
Polonia ºi Turcia cãrora li s-au alãturat virtual
elevii din Portugalia ºi Italia.
Finanþat din fonduri europene prin Programul Erasmus +, proiectul se aflã în
ultimul an de implementare.
„Proiectul nostru conectea-

zã, în mod inovator,conceptele teoretice studiate în
ºcoalã cu aplicaþiile acestora în viaþa de zi cu zi, prin
abordãrii cross-curriculare

ale matematicii ºi ºtiinþelor.
Pe parcursul celor cinci zile
de formare elevii noºtri au
avut oportunitatea de a lucra în echipe multinaþiona-

le, dezvoltându-ºi competenþele de limba englezã ºi IT,
competenþele specifice domeniului STEM, competenþele civice ºi sociale, crea-

tivitatea ºi gândirea criticã.
Elevii au utilizat, în timpul
atelierelor de formare , aplicaþii IT precum: Lego Mindstorm, Inventor, Maphub,
Genially, LearningApps,
Quizziz, Wordwall, Blooket,
Mentimeter. Copiii noºtri au
participat ºi la o vizitã de studiu la Universitatea ÓbudaUniversitatea Tehnicãdin
Budapesta, departamentul
STEM, prilej cu care profesorul László Kutor a susþinut o prelegere despre importanþa disciplinelor STEM,
evoluþia fulminantã în domeniul tehnologiei informaþiei ºi
electronicii, precum ºi activitãþi practice experimentale”, a precizat coordonatorul acestui proiect, prof.
Anca Bãrbulescu. ”Apreciem cã impactul activitãþilor de proiect asupra elevilor ºi profesorilor noºtri este
unul semnificativ, deoarece
profesorii beneficiazã de
oportunitatea dezvoltãrii profesionale prin implicarea în
conceperea ºi implementarea
în CLIL a celor trei manuale
(câte un manual pentru fiecare modul de formare), în
timp ce elevii au ºansa de a
studia aplicaþii ale matematicii ºi ºtiinþelor într-un cadru
diferit de cel tradiþional, prin
metode ºi tehnici noi, inovative, de a-ºi forma ºi dezvolta abilitãþi multiple de relaþionare ºi comunicare, lingvistice ºi digitale”, a menþionat
directorul adjunct al liceului,
prof. Maria-Cristina Rotaru.
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S.C. Salubritate Craiova S.R.L. organizeazã concurs pentru ocuparea a
15 posturi de lucrãtor pentru salubrizare cãi publice, în cadrul Departamentului Salubrizare, Deszãpezire ºi Activitate Curãþenie Interioarã. Dosarele se
depun la sediul societãþii pânã la data
de 01.02.2022, ora 12.00. Informaþii
suplimentare se pot obþine la telefon
0251/414.660, interior 114.
CASE
Vând casã în Baileºti
(grãdinã ºi curte). Telefon: 0744/795.802.
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:
0730/890.280.
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.

CUMPÃRÃRI

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând 6 apartamente noi,
zona Banu Mãrãcine.
Telefon: 0727/492.323.
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.

Vând 2 camere decomandate, îmbunãtãþite. Rovine, et. 4/4. Telefon: 0766/348.398.
VÂND apartament 2
camere, ultracentral,
Piaþa Prefecturii. Telefon: 0768/107.255.
Vând/schimb cu garsonierã, o casã la þarã, trei
camere. Telefon: 0775/
502.588.
Vând/schimb 2 camere mari, bucãtãrie, hol,
baie, boxã, apã, gaze,
curent cu garsoniera
decomandatã. Telefon:
0772/134.197.

Cumpãr flex de 125 în
funcþiune, bicicletã Pegas de damã. Telefon:
0724/701.061.
Cumpãr apartament 3
camere, centru. Telefon 0729/960.795.
Cumpar garsoniera,
bloc nou, zona semicentrala, etaj 1 sau 2,
Craiova. Pana atunci,
inchiriez garsoniera
goala pentru depozitare carti si haine. Telefon: 0723/013.004.

ÎNCHIRIERI

PARTICULAR, închiriez apartament 3 camere, decomandat,
mobilat, utilat, zona
George Enescu - Liceul
Energetic. Telefon:
0740/991.323.

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

SCHIMBURI

Schimb garsonierã Bucureºti, str. Turda, variante Bucureºti. Telefon:
0251/598.954.
Schimb binoclu, aparat
marit Krocus 4 cu bicicleta sau diverse. Telefon: 0724/701.061.
Vând sau schimb casã
Pleniþa cu apartament
sau garsonierã Craiova.
Telefon: 0775/502.588.

TERENURI

ªtiucã Florea, comuna
Goicea, Dolj, vând 8600
m2, teren arabil, categoria 1. Preþ 20 euro/m2.
Telefon: 0755/965.703.
Vând loc casã în Drãgãneºti – Olt 1000 m2
cu fundaþia turnatã cu
5000 euro. Telefon:
0760/588.581.
Închiriez teren la ºosea,
pretabil investiþie, 1,5
Ha extravilan, 48 m
deschidere, Segarcea.
Telefon: 0783/178.838.
Vând teren intravilan –
Cârcea la stradã –
4.000 mp – 10 euro negociabil. Telefon: 0766/
503.967.
Vând în Bãile Govora
400 mp ºi 1500 mp;
asfalt lângã pãdure, utilitãþile instalate. Telefon:
0744/563.640, 0770/
661.438.
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Vand 1200 mp - teren
intravilan cu fundatia casei turnata, 5000 euro
in Draganesti - Olt. Telefon: 0724/339.319.
Vând loc pentru casã la
10 km Craiova (ºi alte
construcþii diverse). Telefon: 0727/884.205.
Vând teren Predeºti,
800 mp, utilitãþi, pitoresc, ideal pentru casã
sau casã de vacanþã.
Telefon: 0773/996.446.
Vând teren intravilan
SC Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha.
Telefon: 0769/456.241.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren 2000 mp
(locuri de casã intravilan cu toate utilitãþile
apã, canal, electricitate,
gaze) Cârcea - situat în
faþa vilelor de la ieºirea
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, 1000 m-2000
m, deschidere 35 m,
dupa Peugeot. Telefon:
0773/996.446.

OFERTE SERVICIU

EGB COMPANY SRL
cautã pentru angajare
mecanic instalator pentru de echipamente
electrice. Relaþii la 0763/
997/476.
Florãria Nadia - Centru
angajeazã vânzãtoare.
Relaþii la telefon:
0729.744.664, 0747/
501.107.

Angajãm vânzãtoare
magazin general. Telefon: 0773/785.108.
Caut femeie îngrijire
pentru o bãtrânã în vârstã de 70 de ani în Craiova. Relaþii la nr. de
telefon: 0766/232.108.
Angajãm lucrãtor comercial în benzinãrie.
Salariu atractiv, sporuri de noapte ºi weekend. CV la adresa
de e-mail: selidagas@yahoo.com.

PRESTÃRI SERVICII

Masaj la domiciliu cu
materiale naturiste garantate pentru probleme lombare. Preþ minim. Telefon: 0724/
701.061.
ÎNCHIRIERI UTILAJE
OLTENIA S.R.L. efectueazã lucrãri, execuþie
a drumurilor, rigole,
compactare, cãi pietonale. Telefon: 0744/
800.338.
Executãm mici reparaþii, acoperiºuri, þiglã
metalicã, vopsit acoperiº, izolaþii carton. Telefon: 0759/347.573.
Maseur, efectuez masaj celulitic de relaxare
si medical la domiciliul
clientului. Telefon: 0765/
744.323.
Firma constructii ADNET RESIDENT efectueaza case la rosu, lucrari complexe interioare si exterioare de toate felurile. Telefon:
0765/744.323.
Execut lucrãri de fierãrie, dulgherie, zidãrie, tencuieli, faianþã,
gresie, rigips ºi finisaje, parchet. Telefon:
0765/744.323.
Construcþii, þiglã metalicã, reparaþii, accesorii,
dulgherie, vopsitorie,
orice tip de materiale,
orice mici reparatii de
urgenþã, izolaþii, discount între 10%-15%.
Telefon: 0726/940.142.

6 / cuvântul libertãþii

COMUNA Giurgiþa anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: „Modernizare drumuri de exploataþie
agricolã în comuna Giurgiþa, judeþul Dolj” propus a fi
amplasat în comuna Giurgiþa. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº nr.1 ºi la sediul Primãriei Comunei Giurgiþa, str. Calea Dunãrii, nr. 123, Giurgiþa, Dolj, telefon: 0251.357.122, în zilele luni pânã vineri, între orele
9.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº nr.1.

UNITATEA administrativ-teritorialã PERIªOR, din judeþul DOLJ, anunþã publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral nr.7, începând cu data
de 03.02.2022, pe o perioadã de 60 de zile, la sediul primãriei, conform art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului
ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de comunicare decât cele menþionate mai
sus, nu vor fi luate în considerare.
ACOPERIªURI Lindab, orice mici reparaþii, zugrãveli, jgeaburi,
dulgherie. Telefon:
0757/790.001.
Echipã cu experienþã,
montãm þiglã metalicã tip
Lindab, jgheaburi, burlane + dulgherie, placãri polistiren, vopsim tablã, acoperiºuriºimicireparaþii.Telefon: 0754/686.698 sau
0731/342.215.

VÂNZÃRI DIVERSE

ªemineu pe lemne ºi
cãrbuni, ºamotat 19KW
+ recuperator, preþ 500
lei. Convertor curent
2000 KW, 3 trepte, nou
în cutie. Telefon: 0768/
154.523.
Cornier, aluminiu, bocanci noi 42-43, 40 lei.
Cizmuliþe damã nr.35.
Telefon: 0351/181.202,
0724/701.061.
Vând hotã din aluminiu,
100 lei negociabil, cornier,
jumãtate preþ magazin.
Telefon: 0724/701.061.

Vând 2 boilere pe gaze.
Preþ negociabil. Telefon:
0751/136.216.
Vând cornier, TV Hyundai, Grunnding – 50
de lei. Telefon: 0724/
701.061.
Vând damigene 50 l din
sticlã groasã. Telefon:
0757/072.050.
Vând teren pentru diverse construcþii ºi teren pentru agriculturã.
Vând maºinã cusut
ILEANA ºi SINGER.
Vând butoaie pentru
vin. Telefon: 0727/
884.205.
VÂND ovãz - masã
verde sau baloþi fãcuþi
la comanda clientului.
Localitatea: Drãnic;
Jud. Dolj. Telefon:
0251/351.133, 0740/
470.295.
Vând sobã teracotã griverde, nouã din fabricã,
cutii stupi, cãruþ handicapat. Telefon: 0760/
588.581.
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actualitate

Vând bijuterii. Lãnþiºor
14K (3,38 g) + cruciuliþã (0,99g). Preþ 230 lei.
Telefon: 0755/942.162.
Vând Dacia 1310 Break,
Ford Focus Break, masini injectat plastice,
matrite facut zdrobitoare, tocatoare plastice,
circular, granule plastice,
cazan, putina, carucior,
roaba, damigene. Telefon: 0251/416.027.
Vând vin altoi natural
foarte bun. Telefon:
0745/602.001.
Vând aparat de masaj
cu sistem infraroºu pentru reflexoterapie. Nou,
în ambalaj original. Telefon: 0720/115.936.
Vând aparat auditiv,
oglindã cristal 1,60/
0,80, bol bucãtãrie inox
6 l, cãrþi literaturã universalã. Telefon: 0752/
236.667.
Disponibil scaun rulant,
pe roti, pentru handicapat locomotor. Telefon:
0721/995.405.

SC ALL AUTO PREST SRL, titular al proiectului „Construire spãlãtorie auto” anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj. Proiectul nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului ºi nu se supune evaluãrii
adecvate în cadrul procedurii de evaluare asupra mediului ºi de evaluare adecvatã pentru proiectul „Construire
spãlãtorie auto”, propus a fi amplasat în comuna Brãdeºti,
str. Dr. Brãdiºteanu, nr. 127, jud.Dolj. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
din Craiova, str.Petru Rareº, nr.1, judeþul Dolj, în zilele
de luni-joi 08.00-16.30 ºi vineri între orele 08.00-14.00,
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 5 zile
de la data publicãrii prezentului anunþ.

S.C. ASPA CRAFT OIL din com. Breasta str. Morii nr.18,
tel. 0745647723 intenþioneazã sã depunã documentaþia
pentru obþinerea Avizului de Gospodãrire a Apelor pentru
Obiectivul: Staþie mixtã de carburanþi auto, instalare SKID
GPL, totem, magazie staþie, împrejmuire ºi amenajare acces la drumul public în comuna Sãlcuþa sat Plopºor, str.
CS. Nicolaescu, nr. 1, jud. Dolj.
Cei ce doresc amãnunte în legãturã cu obiectivul se pot
adresa la adresa societãþii sau la nr. de telefon, în perioada
27-31 ian. 2022.
Anunþul este în conformitate cu Legea Apelor nr. 107/
1996 reactualizatã.

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

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ...........................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la
rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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Ghidul Ligii I, la restart
Liga I s-a reluat, iar Cuvântul Libertãþii vã prezintã
mutãrile acestei ierni la toate
echipele din primul eºalon.
Cele mai active formaþii pe
piaþa transferurilor au fost
CFR, UTA, ºi Dinamo. La
polul opus, FCSB ºi Universitatea Craiova sunt singurele echipe care, pânã la reluarea campionatului, nu au
achiziþionat niciun jucãtor.
Dacã vicecampioana s-a despãrþit de Budescu, în schimb
oltenii au pus 4 jucãtori pe lista de transferuri, iar doi,
Houri ºi Gãman, sunt accidentaþi grav ºi vor rata restul
sezonului. În rest, echipele ºiau completat loturile, au adus
dubluri pe posturi, pentru o
a doua jumãtate de sezon care
se anunþã foarte încinsã. Cele
mai importante mutãri ale iernii pânã acum sunt cele ale
campioanei, CFR Cluj, care
i-a readus în Liga I pe Dugandzic ºi Sergiu Buº ºi l-a
achiziþionat pe cel mai bun
jucãtor al Chindiei, Neguþ.
De asemenea, trecerea lui
Budescu, de la FCSB la Voluntari, a fost una spectaculoasã, precum ºi o altã revenire în campionatul intern,
cea a lui Dumitru Cardoso,
t ra nz a c þionat de UTA d in
Asia. Titlul de campioanã ºi
prima echipã retrogradatã par
oarecum decise, în rest, este
luptã mare pentru intrarea în
play-off, cum va fi, de altfel, ºi pentru evitarea retrogradãrii. Patru echipe, Universitatea Craiova, FC Voluntari,
Sepsi ºi FC Argeº, sunt în cursã ºi pentru Cupa României.

CFR CLUJ
Au venit: Dugandzic
(Soci), Sg. Buº (Seongnam),
Neguþ (Chindia), Itu (Dinamo), R. Sava (Torino).
Au plecat: Letica, Mailat
(FC Botoºani), Tahiri (Heerenveen), D. Ciobotariu (FC
Vo l u n t a r i ) , D . P a r a s c h i v
(Hermannstadt), Culio, Paºcanu (Ponferradina), Butean

(Chindia), D. Rusu (Chindia), Figueiredo, Rodriguez
(Dinamo).
Echipa de bazã: Bãlgrãdean
– Manea, Graovac, Burcã,
Camora – Deac, Sigurjonsson, Boateng - Omrani, Dugandzic, Petrila (under). Antrenor: Dan Petrescu.
FCSB
Au venit: Au plecat: Budescu (Voluntari)
Echipa de bazã: Vlad – Creþu, Vinicius, Miron, Radunovic – ªut, Fl. Tãnase, Olaru
- Cordea, Oct. Popescu (under), Fl. Coman. Antrenor:
Toni Petrea.
FC VOLUNTARI
Au venit: D. Ciobotariu
(CFR Cluj), Olawale (Parma), Budescu (FCSB)
Au plecat: Lavin, Angelov,
N. Roºu (Chiajna).
Echipa de bazã: M. Popa
(under) – Costin, D. Ciobotariu, Tamaº, Armaº, Briceag
– Droppa, Raþã, Ion Gheorghe – Budescu - Nemec. Antrenor: Liviu Ciobotariu.
FC BOTOªANI
Au venit: Mailat (CFR
Cluj), M. Roman II (Universitatea Craiova), B. Torres
(Poli Iaºi)
Au plecat: Sila (Chindia).
Echipa de bazã: Pap –
Braun, Racoviþan (under),
ªeroni, Þigãnaºu – E. Papa,
Edjouma, Ongenda – Mailat,
Mateus, M. Roman II. Antrenor: Marius Croitoru.

UNIVERSITATEA
CRAIOVA
Au venit: Au plecat: Bãlaºa (Sepsi),
M. Roman (Botoºani), Ivanov, Fedele (pe lista de transferuri).
Echipa de bazã: Pigliacelli
– Vlãdoiu, Papp, M. Constantin, Bancu – Screciu (under),
Nistor, Roguljic – Gustavo,
Ivan, Koljic. Antrenor: Lau-

renþiu Reghecampf.
FARUL
Au venit: Omoh (Clinceni),
R. Moldoveanu (Dinamo),
Au plecat: Chiþu (FCU Craiova)
Echipa de bazã: Aioani –
Dussaut, Ghiþã, Larie, De
Nooijer – Artean, A. Ciobanu, A. Pitu (under) - Omoh,
G. Ganea, Jefte Betancor.
Antrenor: Gheorghe Hagi.
RAPID
Au venit: Onea (Poli Iaºi),
Vojtus (Mezokovesd), Acuna
(Estudiantes), Kait (Bodo
Glimt)
Au plecat: B. Barbu (Chiajna), R. Costin, Leasã, Nastos, Ioniþã I (toþi pe lista de
transferuri).
Echipa de bazã: Moldovan
– Belu, Sãpunaru, D. Grigore, Junior Morais – Crepulja,
Albu, Kait – Stahl, Sefer (under), Vojtus. Antrenor: Mihai
Iosif.
FC ARGEª
Au venit: Micle (U Cluj)
Au plecat: Piþian (Chindia),
T. Coman (CS Mioveni), De
Jonghe.
Echipa de bazã: Greab –
Tofan, Turda, Miguel, Latovlevici – Raynov, Meza Colli
– Iºfan (under), I. ªerban,
Cr. Tãnase – Arias. Antrenor:
Andrei Prepeliþã.
UTA
Au venit: Lukzemis (Kaysar), Ongaro (Edmonton),
Otele (Kauno Zalgiris), Cardoso (Suwon Bluewings)
Au plecat: Tomozei (Dinamo), L. Antal (Haladas), I.
Hora (Hermannstadt), Bustea
(Steaua), Fl. Ilie.
Echipa de bazã: Iacob –
Vu k c e v i c , B e n g a , E r i c o ,
Shlyakov – Passaglia, Batha
– Miculescu (under), Cardoso, Roger – Laukzemis. Antrenor: Laszlo Balint.
SEPSI
Au venit: Tudorie (Arsenal
Tula), M. Bãlaºa (Universitatea Craiova).
Au plecat: Rep (Klagenfurt), Chunchukov (Gaz Metan), N. Tamaº (Ac. Puskas)
Echipa de bazã: Niczuly –
Dimitrov, Ninaj, Mitrea, Ispas (under) – Pãun, Vaºvari
- Ashkovski, Achachbar, ªtefãnescu – Luckassen. Antrenor: Cristiano Bergodi.
CHINDIA
Au venit: Piþian (FC
Argeº), Sila (FC Botoºani),
Butean (CFR Cluj), D. Rusu
(CFR Cluj)
Au plecat: Suciu, Ad. Stoian, Neguþ (CFR).
Echipa de bazã: Cãbuz – T.
Cãpuºã, Iacob, Celea, Kocic

– Butean, M. ªerban (under),
Dulca, Popadiuc - Florea, D.
Popa. Antrenor: Emil Sãndoi.

(under), Vl. Achim – Chiþu,
Asamoah, Sidibe - Compagno. Antrenor: Nicolo Napoli.

CS MIOVENI
Au venit: Al. Voinea (U
Cluj), T. Coman (FC Argeº),
Raicea (FCU Craiova), Tomczyk (Widzew).
Au plecat: Echipa de bazã: Ducan (under) – Oancea, Scarlatache,
Garutti, Iacob, ªerbãnicã –
To m a , S a n o h , D u m i t r i u Tomczyk, Blãnaru. Antrenor:
Alexandru Pelici.

DINAMO
Au venit: Tomozei (UTA
Arad), R. Patriche (Clinceni),
I. Jovanovici (Suduva), Pierret (Boulogne), Chesneau
(Chiajna), Buleicã (Viitorul
Tg. Jiu), Figueiredo (CFR
Cluj), Mandic (Rudar), Rodriguez (Dinamo).
Au plecat: R. Moldoveanu
(Farul), Gluhakovic, Vestenicky, Neicuþescu (FC Buzãu),
Pinto, Itu (CFR Cluj), Sorescu (Raków Czestochowa),
Espinosa, R. Popa, Þîrã.
Echipa de bazã: Figueiredo – Tomozei, Patriche, Jovanovic, A. Radu – Rãuþã,
Rodriguez, C. Matei - Torje, Ivanovski, Borduºanu
(under). Antrenor: Flavius
Stoican.

GAZ METAN
Au venit: Fl. Achim (Clinceni), Chunchukov (Sepsi).
Au plecat: Velisar (Petrolul), R. Romeo (U Cluj), Sarr,
Izata, Smola, Pambou, Alceus.
Echipa de bazã: Vâlceanu
– Fl. Achim, Yuri, Matricardi,
Trif – I. Filip, Chamed, Deaconu - Horºia (under), Vl.
Morar, Chunchukov. Antrenor: Ilie Poenaru.
FCU CRAIOVA
Au venit: G. Enache (Zhetysu), Chiþu (Farul), M. Enache (Steaua), I. Zanfir (ACSO
Filiaºi)
Au plecat: Bagayoko, Gajic,
Gremsl, Vieira, Machado (Torreense), Raicea (CS Mioveni)
Echipa de bazã: Mogoºanu
– G. Enache, Kovacic, Paramatti, Huyghebaert – D. Albu

CLINCENI
Au venit: Gogov (ÞSKA
1948 Sofia),Mirel Bolboaºã (liber), Pavel Cmovs (Pohronie).
Au plecat: Patriche (Dinamo), Omoh (Farul), Fl.
Achim (Gaz Metan), Chandarov (Septemvri), Kazlauskas
(Zalgiris), Ventura (Gyirmot).
Echipa de bazã: Ureche –
Pashov, Bilali, Cmovs, Holzmann - Moulin, Gogov – R.
Ion (under), Cascini, William
de Amorim - Vellios. Antrenor: Adrian Falub.
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Jucãtorii ªtiinþei au oprit seria de 7 meciuri fãrã
victorie: „Uitasem sã ne bucurãm, eram frustraþi”
Universitatea Craiova a învins Rapidul, scor 1-0, în etapa a 22-a a Ligii I ºi a întrerupt seria de ºapte meciuri
fãrã succes. Jucãtorii lui Laurenþiu Reghecampf au recunoscut cã presiunea a fost
mare înainte de meci, atât din
cauza acestei serii negative,
dar ºi prin prisma problemelor cauzate de infectãrile cu
COVID-19.

Papp: „Am sperat cã va
ieºi soarele ºi pe strada
noastrã”

„A fost o victorie importantã ºi meritatã, am fost
echipa mai bunã, mai pragmaticã, este un lucru pozitiv
cã nu am primit gol ºi sperãm sã continuãm la fel, ºi
vreau sã îmi felicit colegii,
pentru cã am fãcut un meci
excelent. E prima victorie
dupã 7 etape, uitasem sã ne
bucurãm, dar am sperat me-

reu sã iasã soarele ºi pe strada noastrã. Este un succes
care ne dã încredere pentru
viitor, mai ales cã Rapid este
o echipã bunã, care se bate
la play-off” a spus Paul
Papp.
“Toatã situaþia care a fost
cu COVID-19 ne-a ambiþionat foarte mult ºi ne-a fãcut
sã dãm totul pe teren, ºtiam
cã e meci de ºase puncte, fiindcã suntem în luptã pentru
play-off cu Rapid ºi ne bucurãm foarte mult cã am câºtigat. A fost o sãptãmânã
foarte grea, nu am putut sã
facem nimic la antrenamente, decât pe partea fizicã, dar
ºi acest lucru ne-a motivat.
N-am fãcut nici pregãtirea de
iarnã la sutã la sutã, aºa cum
ne doream, dar ne bucurãm
cã am început anul cu dreptul ºi sper sã continuãm la
fel, mai ales cã ne aºteaptã
niºte meciuri foarte grele ºi

avem un moral bun acum” a
declarat ªtefan Vlãdoiu.

Bancu: „S-a vãzut cã ne
poate încurca oricine”

Cãpitanul Universitãþii Craiova, Nicuºor Bancu, a recunoscut cã jocul echipei n-a
fost unul foarte bun, dar importante au fost punctele în
acest joc. „Bancone” spune
cã toate meciurile pânã la final vor fi unele „de foc”.
„Este o victorie mare, chiar
dacã nu am avut un joc strãlucitor, dar importante erau
punctele, þinând cont cã pregãtirea nu a fost sutã la sutã,
s-a vãzut cã ne-a fost greu sã
practicãm fotbalul pe care-l
jucam înainte. Ei au pasat mai
mult, dar noi am avut ocazii
mai mari, însã, ca de obicei,
nu ne concentrãm în faþa porþii. Ne-am descãtuºat, pentru
cã eram puþin frustraþi din cauzã cã nu reuºeam sã câºti-

responsabili pe faza de apãrare. Dacã facem iar ºapte meciuri fãrã victorie e greu sã te
mai califici în play-off. Suntem însã la mâna noastrã” a
declarat Nicuºor Bancu.

gãm de ºapte meciuri ºi o sã
fim ºi mai motivaþi pentru meciurile viitoare. Toate meciurile sunt de foc, pentru cã s-a
vãzut cã ne poate încurca oricine ºi trebuie sã fim mult mai

Edi Iordãnescu, noul selecþioner al României
Noul selecþioner al României
este Edi Iordãnescu, care îi va
avea secunzi pe Florin Constantinovici ºi Alexandru Radu,
iar antrenori cu portarii, pe
Leontin Toader.
ªarada negocierilor cu diverºi antrenori s-a încheiat ºi
FRF a comunicat în sfârºit decizia pe care o luase de la început, aºa cã fiul lui Anghel Iordãnescu a fost instalat oficial.
Fãrã sã fi avut vreodatã legãturã cu echipa naþionalã, fãrã
sã fi jucat fotbal la un nivel acceptabil, dar primind în braþe
câteva echipe pe care sã-ºi
“facã mâna” ca antrenor, “Iedi”

a fost în cele din urmã “hirotonisit”, aºa cum îi era destinul,
chiar dacã unica sa legãturã cu
fenomenul este cã are un tatã
fost mare fotbalist ºi antrenor.
FRF ne-a distrat în ultimele
luni cu aºa-zisele negocieri, cu
punerile în scenã de prost gust,
când alegerea fusese fãcutã de
când Edi a renunþat extrem de
uºor la contractul cu FCSB,
având asigurat un alt job. Burleanu s-a afiºat emfatic cu Hagi,
ºtiind cã acesta e incompatibil,
fiind patron la Farul, ºi oricum
nu ar fi colaborat cu cel a cãrui
instalare, nu alegere, la FRF, a
presupus trimiterea la puºcãrie

a cumnatului Popescu. Apoi,
Burleanu s-a pozat la Salonic cu
Rãzvan Lucescu, mimând tratative serioase, deºi Luce junior
tocmai semnase un contract solid cu grecii ºi era imposibi sã
devinã selecþioner, mai ales cã
nu fusese îndepãrtat cu diplomaþie de pe banca naþionalei. Sa trecut la varianta Dan Petrescu, una la fel de utopicã. Scenariul ales nu poate primi nici
mãcar notã de trecere, FRF propunându-i “Bursucului” nici mai
mult nici mai puþin decât sã-ºi
achite singur clauza de reziliere
cu CFR. Mai rãmânea sã-ºi plãteascã ºi salariul si sã i se impunã ºi niºte penalizãri dacã nu
calificã naþionala. S-a trecut la
Boloni. Acesta era periculos, fiindcã, deºi riguros ºi negociator abil, Loþi chiar îºi dorea sã
revinã pe banca naþionalei. L-au
eliminat uºor totuºi, impunândui clauze aberante, inacceptabile,
chiar dacã circul a presupus ºi
plimbãri pe la Nisa ºi trambalarea lui Boloni prin þarã.
În sfârºit, azi fuse “uns” Edi,
cel care a primit parafa serviciilor ºi Tata Puiu este mândru
de odrasla vârâtã peste tot. Fãrã
a enumera “realizãrile” lui Iedi,
reþinem numai cã acum un an,
când era antrenor la CFR, pierdea fãrã drept de apel cu 3-0
în faþa FCSB, iar acum câteva
luni, când antrena FCSB, era
învins cu 4-1 de CFR, care la
acel meci nu avea vreun tehnician pe bancã. Atât. Iedi a ºi
comentat numirea sa cu iz po-

susþinut de americani. Consider
cã cine spune asta, îmi aduce
un afront important. În fotbal
nu poþi sã pãcãleºti”.

litic, cu acea aroganþã specificã beizadelei rãsfãþate: “Cine
susþine cã am fost numit politic este lipsit de logicã. Am fost

Liga I, etapa a XXIII-a
Sepsi – „U” Craiova, vineri, ora 20
Voluntari – Mediaº, sâmbãtã, ora 14
Clinceni – Farul, sâmbãtã, ora 17
Rapid – UTA, sâmbãtã, ora 20
Chindia – Mioveni, duminicã, ora 14
Fcu – FC Argeº, duminicã, ora 17
Dinamo – FCSB, duminicã, ora 20
CFR Cluj – Botoºani, luni, ora 20
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1. CFR Cluj
2. FCSB
3. Voluntari
4. Botoºani
5. Craiova
6. Farul
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9
5
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35-11
41-20
25-20
22-19
37-23
26-14

58p
48p
38p
37p
35p
35p

7. Rapid
8. Argeº
9. UTA
10. Sepsi
11. Mioveni
12. Chindia
13. Mediaº
14. Fcu
15. Dinamo
16. Clinceni

22
22
22
22
22
22
22
22
22
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8
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6
5
6
5
6
4
3
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8
4
9
11
6
8
5
7
3
5

6
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7
6
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9
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11
16
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26-22
21-19
17-16
21-19
16-28
13-16
18-25
17-24
16-45
16-43
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27p
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24p
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23p
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12p
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