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- În faþa rãspunderilor, totdeauna
Popescu a dat bir... cu fugiþii.

O vizitã bunã:
Klaus Iohannis
la Berlin!
Cancelarul german Angela
Merkel are, dupã toate aparenþele, mult mai aproape de suflet Bucureºtiul, „un elev silitor de ceva vreme”, ºi relaþia
privilegiatã, cum o definea
Klaus Iohannis, va fi pãstratã
ºi îmbunãtãþitã. Vizita în Germania a preºedintelui Klaus Iohannis, întrevederea cu Angela
Merkel ºi conferinþa comunã de
presã au o valoare simbolicã, în
sensul cã se împlinesc 10 ani de
când România a devenit membru al UE, sub preºedinþia germanã a Consiliului, ºi 25 de ani
de la semnarea tratatului de
prietenie între cele douã þãri.

actualitate / 3

actualitate / 6

Aeroportul Internaþional Craiova:

Primul zbor direct
în afara spaþiului
european – TTel
el AAviv
viv
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Cartierul chinezesc… doar cu numele
Oficial, cartierul chinezesc din Craiova se
aflã într-o perioadã de
aºteptare de trei luni.
Pânã la sfârºitul lui
august, dezvoltatorii
chinezi trebuie sã se
hotãrascã dacã mai
pot sã continue lucrãrile, problema lor fiind, evident, banii.
Pânã atunci însã,
zona se sãlbãticeºte
vãzând cu ochii. Macaralele au dispãrut
demult de acolo, iar
sub privirile unui biet
paznic vegetaþia invadeazã ºantierul ºi toate structurile de beton, câteva ridicate
pânã la jumãtate,
care au toate ºansele
sã se coacã în arºiþa
acestei veri care se
anunþã incendiarã.

Prima ediþie
a Festivalului
Lubeniþei,
la Dãbuleni
La sfârºitul acestei sãptãmâni, între 23 ºi 25 iunie a.c.,
Primãria Oraºului Dãbuleni ºi
Consiliul Local organizeazã
prima ediþie a „Festivalului
Lubeniþei”, ce vesteºte începutul recoltãrii pepenilor.
Programul include reprezentaþii ale unor artiºti celebri
de muzicã uºoarã ºi popularã,
concursuri, jocuri ºi surprize
pentru spectatori. Lidia Buble,
Taraful de la Clejani, Compact
ºi mulþi alþii vor însufleþi evenimentul prin show-uri spectaculoase.
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Copii mulþumiþi
dupã prima zi
de Evaluare
Naþionalã
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Prima ºedinþã
de Guvern
de la izbucnirea
crizei politice,
organizatã azi
la Palatul Victoria
Guvernul va avea, astãzi, o
ºedinþã, prima de la demisiile
înaintate de miniºtrii din
Cabinetul condus de Sorin
Grindeanu, au declarat surse
guvernamentale pentru MEDIAFAX. ªedinþa Executivului va
începe la ora 12.00, au precizat,
pentru MEDIAFAX, surse din
interiorul Guvernului. Ieri a
avut loc o ºedinþã pregãtitoare,
convocatã de Victor Ponta, în
timpul cãreia ministrul demisionar al Dezvoltãrii, Sevil
Shhaideh, a susþinut trei
proiecte de acte normative.
De altfel, Victor Ponta a
anunþat încã de sâmbãtã
convocarea ºedinþei pregãtitoare, la care, în mod curent,
participã secretarii de stat din
ministere ºi secretarul general
al Guvernului ºi în timpul
cãreia se stabilesc actele
normative care intrã pe ordinea
de zi a ºedinþei Executivului.
Secretarul general al
Guvernului, Victor Ponta, a
anunþat încã de sâmbãtã
dupã-amiazã, într-o conferinþã de presã la Palatul Victoria, cã, la solicitarea premierului Sorin Grindeanu, va
avea o listã clarã a actelor
normative care nu pot fi
întârziate, iar luni va avea loc
o ºedinþã pregãtitoare de
Guvern.
„La solicitarea premierului, am lucrat cu aparatul din
subordinea Guvernului ºi
mâine voi avea lista clarã a
actelor normative care trebuie
adoptate fãrã întârziere legate de fonduri europene ºi
diverse acte care nu pot fi
întârziate pânã se lãmureºte
situaþia. Luni va fi o ºedinþã
pregãtitoare ca sã vedem
partea de avizare”, a declarat
sâmbãtã Victor Ponta.
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Preºedintele Iohannis, conferinþã de presã
comunã cu cancelarul german Angela Merkel
Preºedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu cancelarul
Angela Merkel ºi a susþinut o conferinþã de presã comunã cu
liderul german în care cei doi lideri au abordat teme generale
legate de viitorul Uniunii Europene, relaþia României cu
Germania, NATO ºi securitatea la Marea Neagrã. În cadrul
declaraþiei de presã, Iohannis a menþionat cã a atins tema
spaþiului Schengen ºi a fost încurajat de cancelarul german sã
discute ºi cu alþi lideri europeni aceastã problemã. Legat de
problemele politice generate de criza din PSD, Angela Merkel a spus scurt cã sunt probleme interne ale României ºi cã
îºi doreºte întãrirea democraþiei ºi a statului de drept.
“Relaþia cu Germania este pentru
România nu doar una de importanþã
strategicã, ci ºi o relaþie privilegiatã
ºi cu siguranþã una dintre cele mai
bune relaþii (...) ºi doamna cancelar ºi
cu mine ne-am propus sã pãstrãm
aceastã relaþie ºi sã o îmbunãtãþim.
Germania a rãmas cel mai important
partener comercial pentru România,
este pe primul loc, cu creºteri constante de peste 10% în ultimii ani.
Este notabil ºi cred cã aratã cã suntem nu doar apropiaþi politic, ci suntem apropiaþi ºi economic”, a declarat ºeful statului în conferinþa de presã comunã cu cancelarul german.
Un alt subiect abordat de cei doi
oficiali a fost importanþa minoritãþii
germane din România ºi a comunitãþii româneºti din Germania. “Credem
cã aceste comunitãþi contribuie semnificativ la crearea unui pod între
naþiunile noastre, respectiv la întãrirea acestui pod între naþiunile noastre”, a adãugat Iohannis.
Discuþiile au mai vizat Europa ºi
proiectul european. “Amândoi suntem de pãrere cã este cel mai valoros
proiect. Trebuie consolidat, continuat ºi îmbunãtãþit. Trebuie sã gã-

sim cãile cele mai bune pentru a ne
apropia iarãºi de cetãþeanul european, de a asigura securitatea spaþiului european ºi de a gãsi cele mai
bune cãi de a face UE mai bunã – sã
funcþioneze mai bine, sã fie mai eficientã ºi mai acceptatã. Am menþionat în acest context tema spaþiului
Schengen ºi doamna cancelar m-a încurajat sã continui discuþiile ºi cu alþi
parteneri europeni, poate reuºim întrun timp rezonabil sã ne apropiem de
o soluþionare”, a mai declarat preºedintele.
O altã temã a fost preºedinþia României a Consiliului European din
2019. “ªi vreau sã subliniez cã exact
în timpul în care vom avea noi preºedinþia vor apãrea teme grele – se
finalizeazã Brexit-ul, se discutã urmãtorul buget al UE – ºi cred cã putem sã jucãm un rol nu doar important, ci ºi pozitiv atunci când vom
prezida Consiliul”, a arãtat preºedintele Iohannis.
Iohannis ºi Merkel au vorbit ºi
despre transatlanticã. “Am relatat pe
scurt cum a decurs vizita fãcutã în
SUA în Washington ºi am cãzut de
acord cã rãmânem pe aceeaºi idee

comunã ºi importantã – relaþia transatlanticã este vitalã, cã UE este importantã pentru SUA ºi SUA sunt
importante pentru UE, suntem de
aceeaºi pãrere – cã nu trebuie sã optãm între NATO ºi UE, ci trebui sã
colaborãm. Aceste lucruri vor duce,
dupã opinia noastrã, la îmbunãtãþirea întregii situaþii în care ne aflãm”,
a subliniat ºeful statului.
Nu în ultimul rând, a fost trecutã
în revistã, “în mod natural”, vecinãtatea esticã, problematica Moldovei,
a Ucrainei. “Am discutat chiar un pic
mai în detaliu despre spaþiul Mãrii
Negre ºi despre securitatea la Marea
Neagrã, unde avem pãreri practic
identice, este un spaþiu care este vital nu numai pentru uniune, dar ºi
pentru NATO ºi în sens larg pentru

securitatea noastrã, a întregii regiuni”, a detaliat preºedintele.
Anterior întrevederii cu cancelarul Angela Merkel, Klaus Iohannis a
semnat în Cartea de condoleanþe
pentru fostul cancelar Helmut Kohl,
care a decedat zilele trecute. “Am
exprimat condoleanþe în numele României ºi în nume propriu, semnând
în acea carte de condoleanþe. Avem
anul acesta toate motivele sã ne întâlnim ºi sã discutãm ºi sã celebrãm
50 de ani de la reluarea relaþiilor diplomatice Germania – România, 25 de
ani de când s-a semnat Tratatul de
prietenie dintre Germania ºi România
ºi 10 ani de când România a devenit
membrã a UE, atunci sub preºedinþia
germanã a Consiliului Uniunii Europene”, a menþionat Klaus Iohannis.

PNL are o nouã echipã de conducere,
dupã alegerea lui Ludovic Orban ca preºedinte
Consiliul Naþional de Coordonare al PNL a
ales, duminicã, noua echipã de conducere a partidului, delegaþii dând curs solicitãrii noului preºedinte al formaþiunii, Ludovic Orban, de a vota
oamenii care au susþinut moþiunea sa, BEx urmând sã decidã în prima ºedinþã dacã vor susþine moþiunea de cenzurã.
În prima partea a zilei, CNC a ales secretarul
general al partidului – Robert Sighiartãu ºi noii
prim-vicepreºedinþi ai PNL - liderul filialei Bihor,
Ilie Bolojan, fostul preºedinte interimar al partidului Raluca Turcan, Micea Hava (Alba) ºi Iulian Dumitrescu (Prahova), toþi aceºtia fiind susþinãtori ai moþiunii „Partidul Naþional Liberal –
Forþa Dreptei”.
Delegaþii la CNC au decis ºi care vor fi cei 16
vicepreºedinþi al PNL, fiind aleºi: Vlad Nistor –

Politicã externã, apãrare ºi siguranþã naþionalã,
Laurenþiu Leoreanu – Administraþie, ordine publicã ºi siguranþa cetãþeanului, fonduri europene ºi dezvoltare regionalã, Ben Oni Ardelean –
Justiþie ºi drepturi cetãþeneºti, Florin Cîþu – Buget ºi politici fiscale, Sulfina Barbu – Sãnãtate,
muncã, familie ºi protecþie socialã, Dan Motreanu – Educaþie, cercetare, tineret ºi sport, culturã, culte, minoritãþi, Adrian Nechita Oros – Agriculturã, dezvoltare ruralã, industrie alimentarã
ºi mediu, ape ºi silviculturã, Virgil Guran – Infrastructura de transport, comunicaþii ºi societate informaþionala ºi Ioan Bãlan – regiunea NordEst, Victor Paul Dobre – regiunea Sud-Est, Rãducu Filipescu – regiunea Sud-Muntenia, Gigel
ªtirbu – regiunea Sud-Vest Oltenia, Gheorghe
Falcã – regiunea Vest, Lucian Bode – regiunea

Parlamentarii PNL nu vor vota moþiunea
Biroul Executiv al PNL s-a reunit în prima ºedinþã ieri, la prânz, decizând cã parlamentarii PNL nu vor
vota moþiunea. Preºedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ieri, cã parlamentarii PNL vor fi prezenþi în
salã la moþiunea de cenzurã, însã, nu vor vota, afirmând cã perpetuarea crizei politice poate avea consecinþe grave asupra României ºi cã liberalii au decis sã nu se amestece în „rãfuiala PSD”.
“Azi (n.r. – ieri) a avut loc reuniunea Biroului Politic în care am dezbãtut poziþia partidului privitoare
la moþiunea de cenzurã depusã de PSD împotriva PSD. Am luat decizia ca parlamentarii PNL sã fie
prezenþi în salã ºi sã nu voteze. Reglãri de conturi de tip mafiot din interiorul PSD-ului, care nu au nicio
legãturã cu interesul au generat o crizã politicã grave cu consecinþe grave asupra imaginii României în
lume, asupra bunului mers al economiei ºi al societãþii. Somãm partidul de guvernãmânt sã punã capãt
acestei crize care a fost provocatã de ei, din interese obscure ºi cu obiective pe care noi nu le putem
înþelege”, a declarat preºedintele PNL, Ludovic Orban.
Orban a mai afirmat cã PNL nu se va amesteca în rãfuiala celor douã „clanuri din PSD”. „Suntem azi în
situaþia în care un impostor ocupã abuziv Palatul Victoria, iar în Parlament nu ºtim dacã mai existã o
majoritate care sã fie conformã cu voinþa exprimatã de cetãþeni. Perpetuarea crizei politice poate sã aibã
grave consecinþe pentru România, ca atare am decis sã nu ne amestecãm ca partid politic în aceastã
rãfuialã între douã clanuri din interiorul PSD, pentru cã noi suntem ºi împotriva clanului Dragnea, ºi
împotriva clanului Ponta-Grindeanu “, a mai spus Orban.

Nord-Vest, Florin Roman – regiunea Centru ºi
Marian Petrache – regiunea Bucureºti-Ilfov.
Consiliul Naþional de Coordonare a decis din
Biroului Executiv al PNL sã facã parte ºi alþi 16
liberali (membri Bex): Costel Alexe, Viorel Badea,
Cristian Buican, ªtefan Drãgulin, Nicolae Giugea, Bogdan Huþucã, Adrian Miuþescu, Ionel
Palãr, Virgil Popescu, Gheorghe ªiºcu, Costel
ªopticã, Ion ªtefan, Nelu Tãtaru, Adrian Veºtea,
Dan Vîlceanu ºi Tinel Gheorghe.
Liberalul Cristian Buºoi, învins în cursa pentru ºefia PNL de Ludovic Orban, a declarat, duminicã, în CNC al PNL, cã se fac „abateri grave”
de la procedura stabilitã de desfãºurare a alegerilor interne, fãcând apel la noul preºedinte al
partidului ca votul secret sã fie respectat. „(…)
Fac un apel la domnul Orban, la toþi colegii, sã
nu mai meargã cu voturile în salã, sã pãstreze
secretul votului. Sã încercãm sã pãstrãm totuºi
un spirit de corectitudine pentru cã trece ºi miza
acestui CNC, trebuie sã ne reunim toþi într-o echipã ºi nu trebuie ca lucruri grave din punct de
vedere procedural sã umbreascã spiritul de echipã al PNL”, a declarat Cristian Buºoi, în cadrul
ºedinþei CNC.
În replicã, Ludovic Orban le-a transmis liberalilor cã nimeni nu îi poate obliga sã îºi dezvãluie votul, cerându-le sã aleagã “cu înþelepciune”
ºi sã aleagã oamenii din echipa sa. „Mã alãtur
îndemnului lui Buºoi. Vã transmit un mesaj simplu: votaþi cum vã voteazã conºtiinþa. Nimeni nu
vã poate obliga sã arãtaþi votul. (…) Orice încãlcare a votului secret sã mi-o aduceþi la cunoºtinþã ºi voi interveni imediat. Alegeþi cu înþelepciune, cu discernãmânt, ºi în acelaºi timp sã îmi
alegeþi oamenii pe care doresc sã-i am în echipã”, le-a transmis Ludovic Orban, liberalilor prezenþi la CNC.
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O vizitã bunã: Klaus Iohannis la Berlin!
MIRCEA CANÞÃR
Cancelarul german Angela Merkel
are, dupã toate aparenþele, mult mai
aproape de suflet Bucureºtiul, „un elev
silitor de ceva vreme”, ºi relaþia privilegiatã, cum o definea Klaus Iohannis,
va fi pãstratã ºi îmbunãtãþitã. Vizita în
Germania a preºedintelui Klaus Iohannis, întrevederea cu Angela Merkel ºi
conferinþa comunã de presã au o valoare simbolicã, în sensul cã se împlinesc
10 ani de când România a devenit membru al UE, sub preºedinþia germanã a
Consiliului, ºi 25 de ani de la semnarea
tratatului de prietenie între cele douã
þãri. Bucureºtiul joacã, indiscutabil, un
rol pozitiv la nivelul „celor 27”, asta însemnând cã þine cont mereu de ceea ce
recomandã, îndeosebi în planul rigorii
financiare, cancelarul Angela Merkel.
Faptul cã preºedintele Klaus Iohannis
– discurs fluent – a accentuat cã relaþia

transatlanticã e vitalã, adicã Uniunea
Europeanã e importantã pentru SUA,
dar ºi reciproca e valabilã, iar proiectul
UE trebuie continuat, consolidat ºi îmbunãtãþit, sugereazã discuþii mult mai
nuanþate, tete-a-tete. Evident, pe agenda discuþiilor s-au aflat relaþiile economice, considerate ca dinamice, pregãtirea preluãrii preºedinþiei UE de România, cu teme grele, precum Brexitul,
viitorul buget al UE, problematica din
Ucraina ºi spaþiul Mãrii Negre, chestiunea spaþiului Schengen ºi, bineînþeles,
criza din cadrul partidului de guvernãmânt de la Bucureºti. S-a vorbit de începerea negocierilor pentru retragerea
Regatului Unit din UE, în prezenþa ministrului britanic David Davies, venit,
ieri, la Bruxelles. ªi s-a semnat în cartea de condoleanþe pentru fostul cancelar german, vreme de 16 ani, Hel-

muth Kohl, considerat un mare european, un prieten al libertãþii, un pãrinte al reunificãrii Germaniei ºi construcþiei europene, decedat la vârsta de 87
de ani, la domiciliul sãu din Ludwigshafen, din sud-vestul þãrii. La trei luni de
data alegerilor legislative din Germania, programate la 24 septembrie a.c.,
cancelarul Angela Merkel continuã sã
deþinã o popularitate excepþionalã. Potrivit mãsurãtorilor realizate de institutul Infratest-Dimap, 6-7 iunie, 64%
din alegãtorii germani se declarã satisfãcuþi de acþiunile sale, devansându-l pe
Martin Shultz, preºedintele partidului
social-democrat (SPD), care îi va fi contracandidat. Pentru Angela Merkel,
contextul geopolitic se prezintã ca un
antidot contra uzurii puterii. Va candida pentru un al patrulea mandat. Recent, s-a întâlnit cu mai mulþi ºefi de

state africane (Coasta de Fileº, Egipt,
Ghana, Guineea, Mali, Niger, Rwuanda, Senegal, Tunisia) pentru un parteneriat care se va numi „Planul Merkel”. A fost deblocatã deja suma de 300
milioane de euro. ªi Klaus Iohannis ºi
Angela Merkel se cunosc bine, de mai
multã vreme, ºi acest lucru este evident, inclusiv într-o conferinþã comunã de presã. Pe o temã mai sensibilã,
momentan, precum aceastã rãcire a relaþiei Germaniei cu SUA, Klaus Iohannis a ºtiut ce sã spunã, enunþând un
mesaj puternic pro-SUA de la Berlin,
pentru a permite apoi cancelarului sã
sublinieze doar cã existã „unele” controverse, aºa cum e cazul Acordului
privind schimbãrile climatice. Vizita în
Germania a preºedintelui Klaus Iohannis a început, conform aºteptãrilor, sub
cele mai bune auspicii.

duratã egalã cu jumãtate din perioada iniþialã. Cu alte cuvinte, terenul primit de la Armatã a fost pus de Primãrie la dispoziþia investitorului pe timpul maximum prevãzut
de legea privind regimul concesiunilor de
teren. Nu existã, în schimb, o clauzã strictã în contractul de concesiune pe teren ºi
pentru ridicarea apartamentelor. Termenul
de doi ani în care ar fi trebuit sã se încadreze partea chinezã este cel declarat în
autorizaþia de construcþie a cartierului, care,
între timp, a expirat ºi a fost reînnoitã, la
cererea investitorului, de cel puþin o datã de
cãtre Primãria Craiova.

cipalitatea. Concret, pe 31 mai, când, conform ultimei înþelegeri, chinezii ar fi trebuit
sã renunþe singuri la contract, din cauza
lipsei de finanþare. Nu s-a întâmplat deloc
aºa ºi, dupã cum se ºtie, s-a bãtut palma
pentru o nouã pãsuire, de 60 de zile de
aceastã datã, care ar urma sã expire pe data
de 31 august 2017, când o altã firmã chinezã, mult mai puternicã, ar urma sã se instaleze pe ºantier.

Cartierul chinezesc…
doar cu numele
Oficial, cartierul chinezesc din Craiova se aflã într-o perioadã de aºteptare
de trei luni. Pânã la sfârºitul lui august, dezvoltatorii chinezi trebuie sã se
hotãrascã dacã mai pot sã continue lucrãrile, problema lor fiind, evident, banii.
Pânã atunci însã, zona se sãlbãticeºte vãzând cu ochii. Macaralele au dispãrut
demult de acolo, iar sub privirile unui biet paznic vegetaþia invadeazã ºantierul
ºi toate structurile de beton, câteva ridicate pânã la jumãtate, care au toate
ºansele sã se coacã în arºiþa acestei veri care se anunþã incendiarã.
Cartierul chinezesc a fost abandonat de
atunci expirã ºi întreg contractul de predamai bine de o jumãtate de an. O perioadã sre a amplasamentului întrucât, laolaltã cu
a încercat sã se pãstreze sub tãcere situaþia
clauza privind dreptul la locuinþe, Armata a
de pe ºantier ºi sã nu se facã publicã nici o
pus ºi condiþia cã, dacã în acest termen nu
informaþie de naturã sã punã sub semnul
se realizeazã obiectul contractului, sã-ºi priîntrebãrii lucrãrile de acolo. Termenele conmeascã tot terenul apoi.
tractuale însã se apropiau de scadenþã, iar
Cartierul ar fi trebuit sã fie ridicat
construcþia nu avansa deloc, aºa cã autoriîn doi ani
tãþile au fost nevoite sã recunoascã deschis
cã întâmpinã probleme la cartierul chinezesc.
Dacã între Armatã ºi Primãria Craiova
Totul a culminat în luna ianuarie când MapNtermenele decurg strict ºi ne gãsim în curul a solicitat cele 250 de apartamente care îi
sul celei de-a douã prelungiri, altfel este rereveneau în schimbul amplasamentului, conlaþia dintre municipalitate ºi dezvoltatorul
form înþelegerii. Evident, locuinþele nu au
chinez. Shandong Ningjiang este o firmã care
putut fi oferite la data de 15 ianuarie 2017,
a fost înfiinþatã în România ºi a început conaºa cum se preciza în hotãrârea de guvern
strucþia pe „Caracal” pe baza unui contract
privind transmiterea terenului, deoarece nu
de concesiune care a fost încheiat pe o pese construise nici mãcar un apartament pânã
rioadã de 49 de ani, începând din data de 27
atunci, deºi trecuserã trei ani.
mai 2014 ºi pânã la 27 mai 2063. La articolul 2 din contract existã ºi o clauzã specialã
Armata ºi-a cerut cele 250 de locuinþe.
care spune cã, printr-un act adiþional, aceastã
Nici mãcar una nu era gata
duratã de 49 de ani poate fi prelungitã cu o
Situaþia este identicã ºi
acum. Cu înþelegere din partea guvernului, Primãria Craiova ºi-a reparat atunci greºeala. La momentul respectiv, s-a
venit în CLM Craiova cu propunere de prelungire a termenului de predare a locuinþelor
cu trei ani. Aleºii locali au votat, iar proiectul de hotãrâre a
fost trimis la guvern alãturi de
propunere. La puþin timp, s-a
adoptat o nouã hotãrâre de
guvern prin care s-a modificat cea iniþialã, datã în 2013.
În noua hotãrâre de Guvern,
se pãstreazã dreptul prioritar la
un numãr de 250 de locuinþe
pe care Ministerul Apãrãrii trebuie sã le primeascã în cartierul chinezesc, iar cei trei ani
expirã la 15 ianuarie 2020. Tot

Al doilea termen de încercare: trei luni
de aºteptare

Aºa se facã cã, deºi
au trecut trei ani, Primãria Craiova se aflã tot în
interiorul aceluiaºi contract de concesiune. Cu
singura diferenþã cã, de
la semnare ºi pânã
acum, contractul a suferit câteva modificãri.
La cererea pãrþii chineze, s-a diminuat suprafaþa
concesionatã
aproape la jumãtate,
restul terenului revenindu-i municipalitãþii. Cea
de-a doua modificare a
avut loc chiar anul acesta când a expirat un alt
termen de încercare pe
care îl acceptase muni-

Ce avantaje are fiecare parte

Sunt douã clauze care þin împreunã investitorii chinezi ºi municipalitatea craioveanã. Existã o condiþie impusã prin contract
care spune cã, dacã dezvoltatorul nu mai are
bani sã termine apartamentele ºi nici nu mai
poate sã gãseascã vreo altã sursã financiarã, se poate rezilia contractul prin înþelegerea ambelor pãrþi, pe cale amiabilã, dar cu
menþiunea cã tot ce s-a construit acolo revine în proprietatea autoritãþii locale. Ori chinezi spun cã au bãgat aproape 8 milioane de
euro, din cele 50 milioane de euro la când a
fost estimatã investiþia întregului cartier.
Aceºti bani ar fi, aºadar, pierduþi pentru partea chinezã, ceea ce nu îi avantajeazã deloc
ºi din acest motiv cautã soluþii. Pe de altã
parte, municipalitatea nu se grãbeºte nici ea
sã rupã contractul prevalându-se de o altã
cauzã, care spune cã, la vânzare, preþul apartamentelor trebuie sã fie de 400 de euro pe
metru pãtrat. Ori Primãria Craiova þine, în
continuare, la acest preþ, locuinþele fiind
considerate apartamente sociale pentru a
putea fi accesibile craiovenilor.
LAURA MOÞÎRLICHE

4 / cuvântul libertãþii

eveniment

marþi, 20 iunie 2017
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Costel Tulitu, fostul primar din Bechet, vrea sã scape
de executarea pedepsei primitã pentru fapte de corupþie
Condamnat definitiv, în octombrie 2016,
la 3 ani de închisoare cu executare pentru
infracþiuni de corupþie, fostul primar al oraºului Bechet, Costel Tulitu, a încercat sã scape de puºcãrie formulând o contestaþie la
executare. Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
i-au respins, însã, la sfârºitul sãptãmânii trecute, contestaþia, ca inadmisibilã, astfel cã
acesta rãmâne în Penitenciarul de Maximã
Siguranþã Craiova unde este încarcerat.
Împreunã cu fostul primar au mai fost condamnaþi, în acelaºi dosar, dirigintele de ºan-

La sfârºitul sãptãmânii trecute,
mai exact, joi, 15 iunie a.c., magistraþii Tribunalului Dolj au respins
o contestaþie la executare formulatã de fostul primar al oraºului
Bechet, Costel Tulitu, care încerca astfel sã scape de executarea
pedepsei de 3 ani închisoare cu
executare primitã anul trecut pentru infracþiuni de corupþie: „Respinge ca inadmisibilã contestaþia
la executare formulatã de condamnatul Tulitu Costel. În temeiul art. 275 alin. 2 C.proc.pen.,
Obligã condamnatul la plata sumei de 200 lei cheltuieli de judecatã. Cu contestaþie în termen de
3 zile de la comunicare. Pronun-

þatã în ºedinþã publicã, azi
15.06.2017”. Hotãrârea nu este
definitivã, putând fi atacatã la Curtea de Apel Craiova.
Reamintim cã, la sfârºitul lunii
aprilie 2015, procurorii din cadrul
Direcþiei Naþionale Anticorupþie –
Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecatã, în stare
de libertate, a fostului primar al
oraºului Bechet, Costel Tulitu, acuzat de 6 infracþiuni de abuz în serviciu, din care trei în formã continuatã ºi 4 infracþiuni de conflict de
interese, Marin Petroi, diriginte
de ºantier, la data faptelor, în sarcina cãruia s-a reþinut abuz în serviciu în formã continuatã (2 acte

materiale), Laurenþiu Pãunescu,
administrator al S.C. Consrep Construct S.R.L., acuzat de complicitate la abuz în serviciu (2 acte
materiale), ºi S.C. Consrep Construct S.R.L., în sarcina cãreia sa reþinut infracþiunea de complicitate la abuz în serviciu (2 acte
materiale). Procurorii au instituit
sechestru pe bunurile inculpaþilor,
întrucât prejudiciul reþinut în sarcina lor depãºeºte 1,5 milioane
lei. Costel Tulitu a fost acuzat cã,
în calitate de primar al oraºului
Bechet, în baza contractului de
proiectare ºi execuþie lucrãri privind realizarea obiectivului „Sistem centralizat de canalizare Bechet-Deal S.E.1”, a aprobat la
platã cheltuieli care nu erau conforme cu realitatea, atestate prin
douã facturi emise de S.C. Consrep Construct S.R.L. Caracal, în
valoare totalã de 1.339.342,29 lei,
echivalentul a 312.741,97 euro.
Marin Petroi, în calitate de diriginte de ºantier, cu ajutorul administratorului S.C. Consrep Con-

tier al lucrãrilor de canalizare ºi administratorul firmei care ar fi trebuit sã execute
lucrarea, cei doi primind 2 ani, respectiv 2
ani ºi 6 luni de închisoare, ambele pedepse
fiind cu suspendare. Toþi trei au fost trimiºi
în judecatã de procurorii DNA – Serviciul
Teritorial Craiova în aprilie 2015, primarul
fiind acuzat cã, sprijinit de cei doi, a aprobat plãþi cãtre firma Consrep Construct
S.R.L. pentru lucrãri neexecutate, dar ºi cã
a încheiat contracte între primãria Bechet ºi
firma fiului sãu.

struct S.R.L., Laurenþiu Pãunescu,
a confirmat cheltuielile aferente
realizãrii obiectivului. În plus, primarul a încheiat ºi contracte de
prestãri servicii cu firma fiului sãu,
lucru interzis de lege.

Tulitu – închisoare cu executare,
complicii sãi cu suspendare

Magistraþii Tribunalului Dolj au
pronunþat, pe 14 ianuarie 2016,
sentinþa pe fond, cei trei inculpaþi
fiind gãsiþi vinovaþi ºi condamnaþi. Costel Tulitu, care, în ciuda probatoriului administrat de procurorii anticorupþie, nu a recunoscut
comiterea faptelor, a primit o pedeapsã de 3 ani închisoare cu executare, în timp ce Marin Pietroi a
primit 2 ani de închisoare cu suspendare pe durata unui termen de
încercare de 4 ani, iar Laurenþiu
Pãunescu 2 ani ºi 6 luni închisoare tot cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 4 ani ºi 6
luni, pentru cã au recunoscut comiterea faptelor ºi au cerut sã beneficieze de prevederile vizând re-

ducerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã. În plus, firma Consrep,
inculpatã, de asemenea în dosar, a
primit o amendã penalã de 20.000
lei. Judecãtorii au menþinut sechestrul asigurãtor instituit de DNA
Craiova pe bunurile imobile aflate
în proprietatea lui Costel Tulitu
pânã la concurenþa sumei de
164.208,42 lei (cu care a fost prejudiciat bugetul local), întrucât inculpaþii au achitat prejudiciul creat
Ministerului Dezvoltãrii Regionale
ºi Administraþiei Publice, de
1.138.440,95 lei. Fiecare inculpat
a fost obligat ºi la 9.000 lei cheltuieli judiciare statului. Hotãrârea
Tribunalului Dolj nefiind definitivã, atât inculpaþii, cât ºi procurorii
DNA au declarat apel.
Curtea de Apel Craiova a soluþionat, pe 27 octombrie 2016, cauza. Au fost respinse apelurile inculpaþilor, care au rãmas cu pedepsele primite pe fond, iar instanþa a
decis, în plus, ca firma Consrep
sã nu mai participe la licitaþii publice timp de doi ani.

„Pãtatu” – menþinut dupã gratii, unul din finii sãi –
plasat în arest la domiciliu
Judecãtorii de la Tribunalul Dolj i-au respins, ieri, lui
Laurenþiu Capotescu zis „Pãtatu”, cererea de înlocuire
a arestãrii preventive cu mãsura arestului la domiciliu.
În schimb, instanþa, tot ieri, a admis cererea ºi l-a
plasat în arest la domiciliu, pe unul din finii lui „Pãtatu”,
Ahmed Cristian Bulacu. Cei doi, împreunã cu Radu
Alin Florescu, tot fin al lui Capotescu, au ajuns dupã
gratii în urma unei acþiuni de pe 5 aprilie a.c., a poliþiºtilor ºi procurorilor de crimã organizatã craioveni
vizând destructurarea unei grupãri infracþionale specializate în trafic de persoane ºi proxenetism.
Magistraþii Tribunalului Dolj au
respins, ieri, cererea lui Laurenþiu
Capotescu zis „Pãtatu”, de a fi plasat în arest la domiciliu, menþinându-l în arest preventiv, însã au admis-o pe cea a lui Ahmed Cristian
Bulacu, unul din cei doi fini ai sãi
împreunã cu care a ajuns în spatele gratiilor la începutul lui aprilie
a.c.: „Respinge cererea formulatã,
de petentul inculpat Capotescu
Gheorghe Laurenþiu, ca neîntemeiatã. (...) Admite cererea formulatã de petentul inculpat Bulacu Ahmed Cristian. Înlocuieºte mãsura

arestãrii preventive dispusã faþã de
inculpatul Bulacu Ahmed Cristian
prin încheierea nr. 96 din data de
06.04.2017 cu mãsura arestului la
domiciliu, pentru o perioadã de 30
de zile, începând cu data de 19 iunie 2017 pânã la data de 18 iulie
2017 inclusiv”.
Reamintim cã procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova au anunþat, pe 5 aprilie a.c., reþinerea pentru o perioadã de 24 de
ore a inculpaþilor Gheorghe Laurenþiu Capotescu zis „Pãtatu”, Ahmed Cristian Bulacu, Radu Alin

Florescu ºi Gheorghe Sorin Ciucã
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
constituire a unui grup infracþional organizat, trafic de persoane,
trafic de minori ºi proxenetism.
Procurorii DIICOT Craiova au
comunicat cã, „în perioada anilor 2014 – 2017, inculpaþii Capotescu Gheorghe Laurenþiu, Bulacu
Ahmed Cristian ºi Florescu Radu
Alin au constituit un grup infracþional organizat în scopul comiterii infracþiunilor de trafic de persoane, trafic de minori ºi proxenetism, grup la care a aderat, în
cursul anului 2015 ºi inculpatul
Ciucã Gheorghe Sorin. Având în
vedere natura legãturii dintre inculpaþi (Capotescu Gheorghe Laurenþiu este naºul inculpaþilor Bulacu Ahmed Cristian ºi Florescu
Radu Alin), a existat o colaborare
optimã, strânsã ºi constantã, rolurile lor în realizarea activitãþii infracþionale nefiind aceleaºi, modalitatea concretã în care îºi împãrþeau sarcinile fiind determinatã de împrejurãrile de fapt ºi de
necesitãþile practice ale realizãrii

scopului infracþional – obþinerea
de venituri în mod facil din exploatarea sexualã a victimelor”.
Anchetatorii au precizat cã inculpaþii au profitat de naivitatea,
situaþia materialã precarã, lipsa
educaþiei ºi starea de vãditã vulnerabilitate a victimelor, multe
minore, ºi aflate în situaþie conflictualã cu familia, pentru a le
recruta fie prin inducere în eroare, în sensul cã le promiteau locuri de muncã în strãinãtate, bine

remunerate, fie profitând de vulnerabilitatea lor vãditã. Astfel,
Capotescu a folosit clubul de
noapte care îi aparþine, situat în
zona „Groapã”, pe raza municipiului Craiova, în scopul recrutãrii victimelor, majoritatea minore,
oferindu-le „locuri de muncã” ºi
iluzia unei vieþi confortabile, mai
spun anchetatorii. Cei trei au fost
arestaþi preventiv pe 6 aprilie a.c.,
în timp ce Gheorghe Sorin Ciucã
a fost plasat în arest la domiciliu.
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Prima ediþie a Festivalului Lubeniþei, la Dãbuleni
La sfârºitul acestei sãptãmâni, între 23 ºi 25 iunie a.c.,
Primãria Oraºului Dãbuleni ºi
Consiliul Local organizeazã
prima ediþie a „Festivalului Lubeniþei”, ce vesteºte începutul
recoltãrii pepenilor.
Programul include reprezentaþii ale unor artiºti celebri
de muzicã uºoarã ºi popularã,
concursuri, jocuri ºi surprize
pentru spectatori. Lidia Buble,
Taraful de la Clejani, Compact
ºi mulþi alþii vor însufleþi evenimentul prin show-uri spectaculoase.
Vineri, de la ora 17.30, are
loc deschiderea oficialã a „Festivalului Lubeniþei”, urmatã de

masa rotundã „Lubeniþa de Dãbuleni: necesitate ºi oportunitate agricolã”. În aceeaºi zi, de
la ora 18.30, este programat un
spectacol de muzicã popularã
Etno TV cu artiºtii Ionela Stãncioi, Corina Dragomir, Ruxandra Pitulice, Marian Medregoniu, Neta Soare, Raoul ºi Jeni
Nicolau. Aceºtia vor fi urmaþi
de Nicu Dumitricã ºi Taraful
din Clejani.
Sâmbãtã, începând cu ora
15.00, sunt programate jocuri
ºi concursuri, apoi seara, de
la ora 18.30, vor urca pe scenã Ansamblul „Trandafirul”
din Dãbuleni –Suita fete, Nicu
Paleru, Gloria ºi Balkan, trupa

Noaptea Târziu ºi Compact.
În ultima zi a festivalului,
duminicã, 25 iunie a.c., spectacolul este asigurat de Ansamblul „Trandafirul” din Dãbuleni
– Suita fete, soliºti vocali locali, grupul vocal „Dor de-acasã”, Flavia Barbãrasã, Olguþa
Berbec ºi Roxana Nemeº. Seara se va încheia cu un recital
susþinut de Lidia Buble.
Anul trecut, pe nisipurile de
la Dãbuleni, vestite în toatã
þara, s-au plantat pepeni galbeni ºi verzi pe o suprafaþã de
1.000 de hectare, iar producþia a fost, în medie, de 40 de
tone la hectar.
RADU ILICEANU

Craioveancã rãnitã grav într-un accident provocat 25.000 de decese premature pe an,
de ºoferul unui TIR
provocate de poluarea atmosfericã
O craioveancã de 36 de ani
a ajuns, duminicã dupãamiazã, în stare gravã la
Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, în urma
unui accident petrecut în
zona Plaiul Vulcãneºti, la
ieºirea din Craiova. Femeia
a fost aruncatã peste parapet,
între pomi, dupã ce un TIR
a lovit o maºinã staþionatã,
în care se afla ºi copilul ei,
de 4 ani. Din fericire, minorul,
aºezat în scaun special,
a scãpat cu leziuni uºoare.
Conform reprezentanþilor Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj, duminicã dupã-amiazã, ªtefan Boboc, de 30 ani, din comuna Ariceºtii Rahtivani, judeþul Prahova, în timp ce conducea ansamblul de vehicule format dintr-o autoutilitarã ºi semiremorcã, pe Calea Bucureºti, dinspre D.N. 65 cãtre centru, pe banda I, dupã intersecþia cu strada Drumul Muntenilor, nu s-a asigurat corespunzãtor la trecerea pe banda II a
sensului de mers ºi a lovit un autoturism Skoda care era oprit pe

Poluarea atmosfericã reprezintã
un risc important pentru sãnãtatea
publicã, provocând mai mult de
25.000 de decese premature pe an
în România. Avertismentul vine din
partea Comisiei Europene, care a
atenþionat þara noastrã în legãturã
cu deficienþele semnificative în ceea
ce priveºte monitorizarea poluãrii
aerului pe întregul sãu teritoriu.

banda I ºi la volanul cãruia se afla
Cristinel Cergã, de 33 de ani, din
Craiova.
În urma impactului, autoturismul a fost proiectat pe trotuar,
unde a lovit-o pe soþia ºoferului,
Camelia Cergã, de 36 de ani, din
Craiova. Femeia a fost aruncatã
peste parapetul de pe marginea
drumului, între pomi, ºi a suferit
multiple fracturi ºi traumatisme,
fiind transportatã la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.
Tot acolo a ajuns ºi fiul ei, în vârstã de 4 ani, care se afla pe ban-

cheta din spate în autoturism, întrun dispozitiv de retenþie omologat ºi care a fost rãnit uºor.
„Poliþiºtii rutieri ajunºi la faþa
locului au demarat cercetãrile
pentru a se stabili cu exactitate
modalitatea de producere a evenimentului rutier, în cauzã fiind
întocmit dosar de cercetare penalã pentru comiterea infracþiunii
de vãtãmare corporalã din culpã”, a declarat agent-ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.
CARMEN ZUICAN

România a primit o scrisoare de
punere în întârziere în ce priveºte
respectarea obligaþiilor de stat
membru, deoarece nu a reuºit sã
creeze o reþea de monitorizare care
sã respecte standardele ºi cerinþele UE în vederea evaluãrii eficiente
ºi a îmbunãtãþirii calitãþii aerului.
Acest prim avertisment include

reþeaua de monitorizare a unei game
largi de zone ºi aglomerãri, precum
ºi toþi principalii poluanþi, inclusiv
dioxidul de sulf, dioxidul de azot ºi
oxizii de azot, pulberile în suspensie, plumbul, benzenul, monoxidul
de carbon ºi ozonul, arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul ºi hidrocarburile aromatice policiclice.
Poluarea atmosfericã reprezintã un risc important
pentru sãnãtatea publicã, provocând
mai mult de 25.000
de decese premature pe an în România.
O monitorizare
adecvatã este o cerinþã fundamentalã
pentru verificarea
conformitãþii cu diferitele standarde UE
în ceea ce priveºte
calitatea aerului.
Legislaþia UE privind calitatea
aerului, precum ºi normele pentru
un aer mai curat în Europa, impun
statelor membre sã evalueze calitatea aerului pe întreg teritoriul lor
ºi sã ia mãsuri pentru a limita expunerea cetãþenilor la poluanþi.
RADU ILICEANU

Expoziþie de postere la Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia Aman” gãzduieºte,
pe perioada vacanþei de varã, expoziþia de postere din cadrul
“Concursului Regional CICREST
- Inventivitate ºi creativitate în
ºtiinþã ºi tehnologie”, ediþia mai
2017.
Concursul a fost iniþiat ºi
este organizat anual de Colegiul
Naþional “ªtefan Odobleja” din
Craiova. Tema concursului de
postere din acest an este: 115
de la naºterea lui ªtefan
Odobleja – Precursorul Mondial al Ciberneticii.
Expoziþia va fi vernisatã în
holul de la intrarea în sediul central, cu vizibilitate maximã pen-

tru public. În felul acesta, ne
propunem omagierea memoriei
marelui savant ºi prezentarea

operei ºi activitãþii acestuia cãtre toþi utilizatorii serviciilor de
bibliotecã.
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Primul zbor direct în afara spaþiului
european – Tel Aviv
De ieri, compania Wizz Air face curse
regulate din Craiova spre Israel, prima
destinaþie din afara spaþiului european. În
prezent, pe Aeroportul Internaþional Cra-

În acest context, Ion Prioteasa,
preºedintele CJ Dolj, a apreciat cã
acest demers reprezintã un pas important în direcþia diversificãrii ofertelor de cãlãtorie, evoluþie care a
generat o creºtere substanþialã a
volumului de activitate a AIC ºi care
a fost posibilã ºi datoritã investiþiilor pentru modernizare ºi dotare,
realizate în ultimii ani, cu finanþare
din bugetul Consiliului Judeþean sau
din fonduri europene. „Ne bucurãm
sã putem spune cã, de astãzi, numãrul marilor oraºe cu care am reuºit sã conectãm în mod direct Craiova, prin curse aeriene, creºte la
12, odatã cu lansarea primelor zboruri cãtre ºi de la Tel Aviv. Este un
pas major pe care l-am fãcut în ascensiunea acestui obiectiv strategic,
într-un interval de timp relativ

iova sunt operate curse aeriene regulate
cãtre Milano, Roma, Bologna, Veneþia,
Paris, Londra, Liverpool, Madrid, Barcelona, Valencia, Köln ºi Tel Aviv.

scurt. Trebuie sã ne gândim cã, în
urmã cu patru ani, când pe Aeroportul Internaþional Craiova reîncepea operarea zborurilor în urma
amplului proces de modernizare ºi
dotare susþinut exclusiv cu fonduri
din bugetul Consiliului Judeþean
Dolj, de aici se putea cãlãtori cãtre
trei destinaþii internaþionale: Roma,
Milano ºi Londra”, a subliniat ºeful
administraþiei doljene.

2017 va fi un an de excepþie în dezvoltarea acestui obiectiv, în condiþiile în care seria curselor lansate în
primele luni ºi datele privind creºterea consistentã a numãrului cãlãtorilor ne indicã faptul cã vom stabili un nou record în ceea ce priveºte traficul de pasageri. Desigur
cã nu am fi putut ajunge în punctul
în care ne aflãm acum dacã nu am
fi crezut cu toatã convingerea în
acest proiect ºi nu am fi investit
masiv pentru a-l transpune în realitate, mai întâi prin demersul de 15
milioane de euro finanþat din sursele proprii ale CJ Dolj, apoi prin proiectul european de peste 24 de milioane de euro pentru reabilitarea infrastructurii de miºcare. De aceea,

vreau sã îi felicit ºi sã le mulþumesc
tuturor celor care ºi-au dat mâna
pentru succesul acestei iniþiative,
aºezând Craiova pe harta internaþionalã a aeroporturilor: consilierilor
judeþeni, care ºi-au dat întregul concurs ºi au acordat toatã susþinerea,
colegilor noºtri din Consiliul Judeþean ºi de la aeroport, care s-au
implicat ºi au depus eforturi însemnate pentru realizarea proiectului“,
a declarat preºedintele CJ Dolj, Ion
Prioteasa.

Împreunã cu Wizz Air am lansat
cursele cãtre noua destinaþie

La rândul sãu, directorul gene-

„2017 va fi un an de excepþie
în dezvoltarea acestui obiectiv”

Prin demersul acesta este marcatã de fapt o premierã în activitatea aeroportului ºi asta pentru cã,
prin ruta cãtre Tel Aviv, se iese cu
zborurile directe în afara spaþiului
european. „Avem, în acelaºi timp,
toate argumentele sã afirmãm cã

ral al Aeroportului Internaþional Craiova, Mircea Dumitru, a evidenþiat
faptul cã, prin cursa cãtre Tel Aviv,
se dubleazã, faþã de anul precedent, numãrul destinaþiilor cãtre
care sunt operate zboruri directe.
„Ca rezultat al parteneriatului de
succes dezvoltat împreunã cu
compania Wizz Air, astãzi am lansat cursele cãtre noua destinaþie,
din Israel, cu o frecvenþã de douã
zboruri pe sãptãmânã, în zilele de
luni ºi vineri. Primii 85 de pasageri
au decolat de la Craiova în aceastã
dimineaþã, la 6.15, iar aeronava
care a sosit de la Tel Aviv a aterizat la 12.35, cu 100 de cãlãtori la
bord. Este un eveniment important,
reprezentând cea de-a ºasea rutã
pe care o deschidem în prima jumãtate a acestui an, ceea ce conduce la dublarea numãrului destinaþiilor, comparativ cu anul trecut.
Din acest moment, aeroportul nostru urcã la 34 de zboruri operate
sãptãmânal, cu un vârf de activitate în zilele de duminicã, atunci
când avem ºase decolãri ºi tot atâtea aterizãri. Aceastã dezvoltare
semnificativã a gamei de rute îºi
va spune cuvântul, fãrã îndoialã,
ºi în ceea ce priveºte cifrele de trafic ºi ne face plãcere sã anunþãm
cã, la 15 iunie, deja am depãºit
168.000 de pasageri“, a precizat
directorul general al Aeroportului,
Mircea Dumitru.

Stimulente pentru încadrarea în muncã
a elevilor ºi studenþilor pe perioada vacanþei
Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar,
în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurãrilor pentru
ºomaj, pentru fiecare elev ºi student încadrat în muncã.
Angajarea elevilor ºi studenþilor
se poate realiza pe perioada vacanþelor, iar stimulentul financiar se
poate acorda pentru o perioadã de
maximum 60 de zile lucrãtoare
într-un an calendaristic, pentru fiecare elev ºi student pentru care sa încheiat contract individual de
muncã. Diferenþa dintre stimulentul lunar acordat ºi salariul realizat
se suportã de cãtre angajator din
fonduri proprii.
Beneficiazã de acest stimulent
financiar angajatorii care încadreazã în muncã elevi ºi studenþi în
baza unui contract individual de
muncã pe duratã determinatã, egalã
sau mai micã decât durata vacan-

þei, încheiat în condiþiile legii, cu
normã întreagã sau, dupã caz, cu
timp parþial sau în baza unui contract de muncã temporarã, numai
dacã durata misiunii de muncã temporarã este egalã sau mai micã
decât durata vacanþei.

Suma reprezentând stimulentul
financiar se deduce
de cãtre angajator

În cazul tinerilor în vârstã de
pânã la 18 ani, contractul individual de muncã încheiat cu durata
timpului de muncã de 6 ore pe zi
ºi de 30 de ore pe sãptãmânã se
considerã încheiat cu normã întreagã. “Pentru a beneficia de

acordarea stimulentului financiar,
angajatorii trebuie sã încheie o
convenþie cu agenþia judeþeanã
pentru ocuparea forþei de muncã,
în termen de 30 de zile de la data
angajãrii elevilor ºi studenþilor”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã remis de Agenþia Judeþeanã
pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj.
Suma reprezentând stimulentul
financiar se deduce de cãtre angajator din contribuþia de asigurãri
pentru ºomaj datoratã de angajator, pe care acesta este obligat,
conform legii, sã o vireze lunar în
contul bugetului asigurãrilor pentru ºomaj. Nu beneficiazã de stimulentul financiar: angajatorii care
încadreazã în muncã elevi ºi studenþi anterior datei de începere a
vacanþei stabilite potrivit legii, pentru elevii ºi studenþii respective,

precum ºi angajatorii care au beneficiat, pentru elevii ºi studenþii
respectivi, de stimulentul financiar

prevãzut în lege pentru o perioada
de 60 de zile lucrãtoare în cursul
anului calendaristic.
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Copii
Copii mulþumiþi
mulþumiþi dupã
dupã prima
prima zizi de
de Evaluare
Evaluare Naþionalã
Naþionalã
Zi plinã de emoþii, ieri, atât pentru absolvenþii clasei a VIII-a, care au dat examenul scris la Limba ºi literatura românã, cât
ºi pentru pãrinþii sau bunicii lor, cei care
i-au însoþit ºi i-au aºteptat, timp de douã

Ieri, a debutat Evaluarea Naþionalã pentru absolvenþii de clasa
a VIII-a, pe baza rezultatelor fiind obþinutã admiterea la liceu.
Peste tot, la toate cele 157 de
Centre de Examinare din judeþ, a
fost forfotã, mai ales dincolo de
porþile unitãþilor de învãþãmânt
unde se susþinea proba la Limba
ºi literatura românã,acolo unde
pãrinþi, bunici ºi prieteni îi aºtep-

ore, atât cât s-a desfãºurat proba. Se pare
cã, aºa cum au spus atât elevii, cât ºi cadrele didactice, subiectele nu au fost foarte dificile, totul în rezolvarea lor þinând în primul rând de atenþie în redactare.

tau pe candidaþi, fiecare încercând
sã afle „la cald” ceea ce a fost în
sãli ºi cum s-au descurcat protejaþii lor.
Cu câþiva dintre ei am vorbit ºi
noi, iar fiecare a pãrut uºurat ºi,
mai ales, încrezãtor. «Mi s-au pãrut subiecte extrem de abordabile
ºi chiar nu ne aºteptam sã ne pice
din „liric”, aºa cum mai fusese în
anii precedenþi. Nici la gramaticã

nu a fost dificil, dar, pentru urmãtoarea probã, la matematicã am
ceva emoþii, însã sper sã trec cu
bine»–Maria Pãtrunã, elevã la
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”,
acolo unde ºi-ar dori sã continue.
«A fost super-uºor, nici nu ne aºteptam. S-a dat din tematicã ºi neau ajutat ºi simulãrile anterioare.
Nu am nici un fel de emoþie pe
mai departe ºi vreau la „Buzeºti”
ºi am speranþe» – Alexandra
Bucur. Lângã ea, cu emoþii mai
mari, de care a vrut sã se detaºeze, era bunica sa, Jeni Stoichiþã: „Am avut ceva-ceva , hai sã
nu le zic emoþii, dar am trecut
peste ele. Avem încredere în fata
noastrã ºi suntem convinºi cã va
fi bine”.
Pentru orice copil care se simte bine pregãtit, subiectele par
uºoare, dar totul þine de concentrarea în timpul susþinerii examenului. Am vorbit cu un cadru didactic de Limba românã, cãruia
i-am cerut pãrerea. „Am vãzut
subiectele ºi pot spune cã au avut

un grad de dificultate de la mediu
spre uºor. Depinde cum s-au descurcat copiii ºi cât de concentraþi
au fost”, a precizat prof. Raluca
Diaconu, de la Colegiul Naþional
„Carol I” din Craiova.

Douã cazuri aparte
ºi 153 de absenþi

Revenind la datele statistice,
cele care, pânã la urmã dau rezultatele, prima zi a trecut cu bine
ºi, pentru prima datã, dupã foarte
mulþi ani, nu s-a înregistrat vreun
eliminat din timpul examenului. Au
fost douã situaþii deosebite, la
Bistreþ, dar din motive obiective.
„Pot spune cã, din totalul de 4.357

de înscriºi am avut prezenþi 4.202,
153 fiind absenþi, iar doi, de la
ªcoala Gimnazialã din Bistreþ, nu
s-au prezentat din motive obiective, fiindu-le aprobatã susþinerea
examenului, începând cu ora
13.00. Nu a fost înregistratã nicio
eliminare, iar pe 21 iunie va fi susþinutã proba la matematicã. Reamintim cã rezultatele preliminarii
vor fi afiºate pe 26 iunie, în aceeaºi zi, în intervalul orar 16:00 –
20:00 urmând sã fie depuse contestaþiile, pe 30 iunie având loc afiºarea finalã a acestora”, a menþionat prof. Monica Leontina Sunã,
inspector general al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Folclorul oltenesc, reprezentat de tinerii de la Palatul
Copiilor din Craiova, culege lauri naþionali ºi internaþionali
Rezultate deosebite obþinute, în ultimele zile, de elevii care urmeazã
cursurile desfãºurate la Palatul Copiilor din Craiova. Cea mai importantã distincþie a fost câºtigatã, la sfârºitul sãptãmânii trecute, la
Dorohoi, unde o copilã din Craiova a urcat pe prima treaptã a podiumului, la un Festival Internaþional de Muzicã Popularã.
la Festivalul Internaþional de Muzicã Popularã „Mugurelul”, desfãºurat la Dorohoi, unde au participat peste 600 de concurenþi,Maria Teodora Roman a obþinut
primul loc la Secþiunea „Soliºti vocali”, categoria 7 – 10 ani, juriul, format din adevãraþi profesioniºti, fiind impresionat de
calitãþile Mariei. „Este un succes foarte
mare pentru noi, aceastã fatã impresionând, pe lângã juriu, ºi publicul”, a precizat Simona Creþan, care a obþinut ºi alte
premii de-a lungul timpului, iar ultimele
douã sãptãmâni stau dovadã.

Nu este singura distincþie

A fost o perioadã încãrcatã de succese
ºi premii, obþinute de Ansamblul „Cununiþa”, coordonat de prof. Simona Creþan,
de laPalatul Copiilor din Craiova. Astfel,

Copiilor li s-a creat un drum frumos,
iar coordonatorul a arãtat cã i-a îndrumat foarte bine. Astfel, pe 10 iunie, la
Drãgãºani, a avut loc Festivalul Naþional
de Folclor „Batca”, unde Ansamblul „Cununiþa” a obþinut locul I, iar la soliºti vocali Maria Teodora Roman (7 – 10 ani)

a urcat pe prima poziþie a podiumului,
Alexandra Rogoz(11 – 12 ani) a luat
„bronzul”, Monalisa Fira (13 – 14 ani)
a obþinut „argintul”, iar Cãtãlin Prejoianu (15 – 18 ani) a urcat pe ultima
treaptã a podiumului de premiere. O sãptãmânã mai târziu, la Moreni, a avut loc
Concursul Naþional de Muzicã Popularã
„Cununa Petrolului”, organizat de Clubul
Copiilor din localitate, unde, într-o competiþie cu 25 de participanþi, Alexandra
Rogoz a luat „Menþiune”. Rezultate care
aratã cã la Palatul Copiilor din Craiova se
face treabã.
„Suntem foarte mulþumiþi de munca
depusã de copii ºi îndrumãtorii lor ºi s-a
arãtat cã folclorul oltenesc este la mare
preþ. Suntem convinºi cã vor veni ºi alte
premii, deoarece avem cadre foarte bine
pregãtite, nu numai în acest domeniu”, a
spus ºi prof. Alina Þacu, director al Palatului Copiilor din Craiova.

O zi în plus pentru susþinerea
competenþelor lingvistice, la Bacalaureat
Comisia Naþionalã de Bacalaureat
2017 a aprobat, pentru astãzi, o zi în
plus de susþinere a Competenþelor
orale sau digitale, pentru cei care, din
motive obiective, prezentând acte
doveditoare în acest sens, nu au putut
susþine probele la datele stabilite prin

metodologie. Astfel, de aceastã facilitate beneficiazã ºi 11 elevi din judeþul
Dolj, cu toþii la „Proba de evaluare a
competenþelor lingvistice într-o limbã
modernã de circulaþie internaþionalã”.
Cei mai mulþi sunt înregistraþi la
Filiaºi.
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Memoria culturalã a Cetãþii

Distribuþia timpului în cele trei dimensiuni
ale sale – trecut, prezent ºi viitor – nu reprezintã, aºa cum s-a spus de cãtre câþiva înþelepþi, decât un calcul artificial a cãrei utilitate
primarã pare a þine de nevoia de a conferi un
relief ºi o structurã Istoriei. În fapt, trecut ºi
viitor sunt dimensiuni ale unuia ºi aceluiaºi
Prezent. Cel puþin în stricta referinþã individualã, ca substanþa a trãitului – a clipei care,
odatã depãºitã, devine trecut ºi, printr-o convergenþã arcuitã, deja marcheazã viitorul. Un
cunoscut fizician englez, Julian Barbour, exponent de seamã al ideii fizicii fãrã timp, propune teoria potrivit cãreia timpul nu existã.
Pentru Newton, timpul avea imaginea unui
fluviu într-o curgere egalã, iar Einstein, unificând timp ºi spaþiu într-o entitate cu patru
dimensiuni, a eºuat în tentativa de a impune
viziunea timpului ca unitate de mãsurã a transformãrilor lumii înconjurãtoare.
În ciuda unor astfel de poziþionãri, mai mult
ori puþin speculative, ne e cu neputinþã sã nu
ne raportãm la diviziunea tripticã prin care ne
desemnãm propria noastrã existenþã. Iar dacã
viitorul poartã inexorabil în sine coeficientul
virtualului ºi al ipoteticului, trecutul este ºi rãmâne un act fundamental de situare a propriei noastre fiinþe într-un cadru simbiotic al
identitãþii ºi, deopotrivã, al devenirii. ªi al definirii mai precise a acelui AICI-ACUM pe
care, de la Parmenide ºi de la hedoniºtii antici, ni-l asumãm. Dacã nu altfel, mãcar ºi ca
un calendar stivuit cu întâmplãri ºi evenimente, mai bune ori mai rele, la originea cãrora

strãjuiesc personalitãþi, cu faptele ºi operele
lor la care fatalmente ne raportãm. ªi, parafrazând poetul „Liliecilor”, fiindcã toate acestea trebuiau sã poarte un nume li s-a spus
Istorie.
M-am trezit reflectând sub toropeala unor
gânduri sosite în cadenþele nostalgiei sub impulsul unei mai vechi obsesii de subsumat sub
genericul Memoria culturalã a Cetãþii. A urbei
noastre, înainte de toate, dar extensibilã la oricare entitate teritorialã, de la cãtunul natal la
Þara în care ne-am nãscut ºi în acre vieþuim.
O obsesie, subliniez, întrucât trãim, în aceastã
erã a globalizãrii în care noile tehnologii neau transformat deja, prin constricþia spaþiului, în niºte vecini de casã, de camerã, apþi sã
convorbim unii cu alþii în toatã ubicuitatea
Terrei.
De aici pornind ºi reamintind faptul cã Bãniei, în ciuda cambrãrii de decenii, ori de veacuri, în chingile unei conºtiinþe provincialiste
cu puseuri maladive, nu-i lipsesc nici acte glorioase ºi nici personalitãþi de notorietate ºi de
prestigiu naþional ºi universal. ªi pe care are
datoria ºi obligaþia de a le restitui memoriei
comunitare. ªi nu ocazional ºi comemorativ,
accidental ºi pasager, cu antetul unui festivism de bravadã, ci printr-un program consistent articular, material ºi ideatic, prin care
Cetatea sã-ºi reviziteze Trecutul, iar locuitorii sãi, de azi ºi de mâine, sã-ºi poatã cunoaºte ºi onora, asumându-ºi-le, operele ºi pe autorii lor risipiþi prin uitare.
Miza unei astfel de întreprinderi este infi-

nit mai mare decât pare la prima vedere. Întâi
de toate, ne-am tonifica o identitate pe care,
uneori din nepãsare, ne-am lãsat-o asociatã,
în reprezentarea altora, cu atribute uºor maligne, demne de paleta unor mofturi, nelipsite
de un gust al spectaculosului hazliu. Cine,
acasã, pe aici ori prin alte þinuturi româneºti,
n-a auzit în relaþie cu noi, oltenii, de „praz”,
de uzul (altminteri corect) al perfectului simplu „furã”. Ca ºi de iuþeala vorbirii ºi alte
metehne, unele de notorietate folcloristicã,
altele devenite ºugubeþe prin harul unor actori locali cu un dezvoltat simþ al umorului.
Însã Craiova, prin istoria sa, prin pleiada
unor personalitãþi înscrise în circuitul valorilor universale. e – ºi nu de ieri, de azi, aºa
cum se crede – o Cetate în care, alãturi ori în
simbiozã cu glorioase pagini de istorie, s-au
nãscut, au deprind tainele învãþãturii, au activat ºi, în unele emblematice cazuri, au purtat
în lume un preþios tezaur de valori, personalitãþi de care cei mai mulþi nici n-au auzit. Iar
cei puþini se mulþumesc sã le insereze în subsolul unor pagini ocazionale ºi care vor sfârºi
în vaierul efemerului. S-a scris în aceastã
publicaþie despre cazul lui Al. Macedonski ºi
al urgenþei refacerii conacului copilãriei ºi
primei sale adolescenþe din Goeºti. În numãrul din mai al revistei „Mozaicul”, amicul Nicolae Marinescu insista, independent ºi cu
argumente nu mai puþin demne de preluat ºi
de materializat, în aceeaºi direcþie, anume a
unor acte edilitar-îndrãzneþe, poate chiar de
un inedit salutar, de valorificare a trecutului

cultural al Craiovei.
Astfel de propuneri ºi de iniþiative n-au lipsit prin vremuri unele rodnice, cum ar fi eforturile decenale, de o viaþã, ale profesorului ºi
cãrturarului Nicolae Andrei ale cãrui lucrãri
sunt neîndoielnic ghiduri-comori pentru entitãþile interesate. Ele însã s-au lovit mereu de
argumente nefezabile, denunþând, de fapt, o
indiferenþã amendabilã.
Printre ele a fost ºi continuã sã fie invocat
cel al finanþãrii. Greu de crezut, dacã, aºa
cum anticipam, o întreprindere de dimensiunea ºi de impactul celei mai sus s-ar configura într-un program dublat de o campanie pe
mãsura mizei.
Am scris cândva despre datoria edililor Bãniei de a-ºi asuma sarcina, prin revendicãri
juridice ºi prin achiziþii publice, a unor clãdiri
, cu spaþiile alocate cu tot, unele de patrimoniu, altele cu urme lãsate de faimoºi proprietari ori chiriaºi ai lor. ªi care, se înþelege, trebuie amenajate, dotate cu elemente de decor,
cu documente de arhive risipite aiurea, îmbogãþind, astfel, zestrea patrimonialã a oraºului ºi restituindu-ne memoria sa culturalã
pe care o meritã. ªi pe care am merita-o. Inutil de adãugat cã, în locul – ori alãturi – de
zecile ºi fudulele terase împânzind centrul
civic, restituirea unor astfel de lãcaºuri memoriale ar sfârºi prin a conferi Craiovei un alt
nimb, o altã înfãþiºare, transformând-o întrun loc ispititor, cu o fascinaþie adãugatã, cãrora li s-ar adãuga, mã încumet sã susþin, ºi
un potenþial turistic productiv bugetar.

Reputatul regizor britanic Declan Donnellan va susþine,
la sfârºitul lunii, o serie de workshopuri la Craiova
Regizorul britanic Declan Donnellan este invitat de onoare al primei ediþii a Festivalului Internaþional al Tinerilor Regizori „Theater Networking Talents 2017” de
la Craiova, urmând sã susþinã, în
zilele de 29 ºi 30 iunie, o serie de
workshopuri cu tinerii regizori invitaþi la eveniment, pornind de la
spectacolele sale „Mãsurã pentru
mãsurã”, „Poveste de iarnã” ºi
„Ubu Roy”. Festivalul va fi organizat în perioada 28 iunie – 1 iulie
a.c., de Teatrul Naþional „Marin Sorescu” împreunã Universitatea din
Craiova, Uniunea Teatralã din România (UNITER), Universitatea
Naþionalã de Artã Teatralã ºi Cinematograficã „I.L. Caragiale” (U.N.A.T.C.) ºi Casa de Culturã a Stu-

denþilor din Craiova.
«Prezent în mai multe rânduri
la Craiova, unde a ºi fost laureat
în cadrul Festivalului Internaþional
Shakespeare, ediþia 2008, Declan
Donnellan este unul dintre marii
prieteni ai teatrului craiovean. Astfel, antologicul sãu spectacol
„Cum vã place” a fost jucat în
deschiderea primei ediþii a Festivalului Shakespeare (1994), în interpretarea faimoasei sale trupe
„Cheek by Jowl”», precizeazã,
într-un comunicat de presã, reprezentanþii Naþionalului craiovean.
Declan Donnellan s-a nãscut în
1953, în Anglia, din pãrinþi irlandezi.
A crescut în Londra ºi a studiat limba ºi literatura englezã ºi Dreptul la
Queens’ College, Cambridge. Îm-

preunã cu partenerul sãu Nick Ormerod, a înfiinþat „Cheek by Jowl”
în 1981. De atunci a regizat peste
30 de producþii pentru companie, cu
turnee în aproape 400 de oraºe, pe
6 continente. În 1989 a devenit regizor asociat al Royal National Theatre din Londra, iar în 2000 a înfiinþat
o companie de actori la Moscova,
sub auspiciile Festivalului Internaþional De Teatru Cehov, ale cãrei producþii – deja jucate în peste de 25 de
þãri – includ „Boris Godunov”, „A
douãsprezecea noapte”, „Trei surori” ºi „Furtuna”.
Cartea sa „Actorul ºi þinta” („The
Actor and the Target”), publicatã
iniþial în rusã (2001), a fost mai apoi
tradusã în 15 limbi, inclusiv în francezã, spaniolã, italianã, germanã, ro-

Artistul Alexandru Pascu – expoziþie
retrospectivã, la 80 de ani
Muzeul de Artã Craiova organizeazã astãzi, ora 18.00,
vernisajul expoziþiei retrospective a artistului Alexandru
Pascu, la împlinirea a 80 de
ani de viaþã ºi 55 de ani de
activitate artisticã.
Nãscut în Bucureºti, la 10
iunie 1937, Alexandru Pascu
a absolvit Institutul de Arte
Plastice „Ion Andreescu” din
Cluj-Napoca, în 1965, ani
buni fiind profesor la ªcoala
nr. 2 „Traian”. A debutat în
anul 1965 ºi, pânã în prezent,
a deschis expoziþii personale
la Craiova, Calafat, Râmnicu Vâlcea, Timiºoara, Târgu Jiu, Slatina ºi Balº. A efectuat
cãlãtorii de studii în Germania, Lituania,

Cehia, Ungaria, Ucraina, Turcia, Grecia ºi Bulgaria ºi a participat cu lucrãri la numeroase expoziþii colective ºi de
grup în întreaga þarã. În ultimii ºase ani, a fost nelipsit de
la Salonul Municipal deschis
la Galeria „Arta” din Craiova.
Are lucrãri în colecþii de stat
ºi particulare în România, Italia, Franþa, SUA, Germania,
Grecia, Canada, Austria º.a.
O expoziþie aniversarã cu
lucrãrile artistului a fost deschisã ºi în urmã cu 10 ani –
pe 10 martie 2007 – în sãlile
Muzeului de Artã craiovean, la împlinirea a
70 de ani de viaþã.
MAGDA BRATU

mânã ºi mandarinã, iar cea de-a doua
ediþie în englezã a apãrut în 2005.
Donnellan a fost premiat la Londra,
Moscova, Paris ºi New York, inclusiv cu patru Premii Olivier pentru
Regizorul Anului (1987), Cel mai bun
regizor al unui musical (1994), Cel
mai bun regizor al unei piese (1995),
ºi Premiul pentru realizãri remarca-

bile (1990). În februarie 2004 a fost
decorat cu Ordinul Artelor ºi Literelor în grad de Cavaler (Chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres) pentru munca sa în Franþa, iar în 2009
a împãrþit premiul Charlemagne cu
Craig Venter ºi Arhiepiscopul Desmond Tutu.
MAGDA BRATU

Expoziþie cu lucrãrile premiate
la concursul „Tehnofest”
În Salonul Medieval al Casei de Culturã
„Traian Demetrescu” se deschide astãzi, ora
10.00, o expoziþie cuprinzând lucrãrile premiate
în cadrul concursului regional „Tehnofest”.
Aflat la a IV-a ediþie, acesta este organizat de
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” din
Craiova, cu sprijinul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj. Competiþia s-a adresat elevilor
din învãþãmântul primar, gimnazial ºi liceal respectiv învãþãtorilor ºi profesorilor care predau
educaþie tehnologicã ºi TIC.
Au participat elevi de la clasa pregãtitoare pânã la clasa a XII-a, lucrãrile înscrise în
concurs – 250 la numãr – provenind din mai
toate regiunile þãrii: judeþele Dolj, Olt, Ilfov,
Prahova, Buzãu, Bacãu, Timiº, Suceava,
Bârlad, Vaslui, Vâlcea, Galaþi, Teleorman,
Mureº ºi municipiul Bucureºti. Concursul

s-a desfãºurat pe cinci secþiuni: „Turist în
localitatea mea” (prezentãri ppt), „Caleidoscop local ” (fotografii digitale realizate
de elevi), „Copilãria – inima tuturor vârstelor” (desene realizate cu ajutorul aplicaþiilor specifice pe calculator), „Fantezii în
versuri ºi prozã” (creaþii literare), „Magia
culorilor” – (desen/ graficã/ picturã).
„Proiectul îºi propune sã evidenþieze importanþa utilizãrii TIC în activitãþi de învãþare, cunoaºtere, realizare de produse finite, de
petrecere a timpului liber, sã dezvolte latura
socialã a personalitãþii ºi simþul estetic la copii, sã stimuleze potenþialului creativ al acestora prin intermediul literaturii/artelor plastice/educaþiei tehnologice”, se precizeazã întrun comunicat de presã al organizatorilor.
MAGDA BRATU
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Atestatul de producãtor va fi valabil cinci ani
Camera Deputaþilor a adoptat, marþea trecutã, o initiaþivã legislativã privind piaþa produselor din sectorul agricol. Cei care au iniþiat-o au fost ºase parlamentari ai UMDR,
motivând cã este nevoie pentru debirocratizarea sistemului de emitere a atestatelor de
producãtor ºi a carnetelor de comercializare, de un termen mult mai mare de valabilitate a acestor documente. Prin noua reglementare se extinde valabilitatea atestatului
de producãtor ºi a certificatului de comer-

cializare a produselor agricole pânã la 5 ani
de la data emiterii. Atestatul de producãtor
reprezintã documentul care confirmã calitatea de producãtor agricol, persoanei fizice
care desfãºoarã o activitate economicã în
sectorul agricol. La nivelul Doljului, înainte
de unificarea Direcþiei Agricole cu Camera
Agricolã, erau în evidenþe, circa 6.000 de
atestate de producãtor: 700 la Direcþia pentru Agriculturã Dolj, 5.200 la Camera Agricolã ºi restul la asociaþiilor producãtorilor.
cãtorului cele douã documente.
De asemenea, Primãria centralizeazã cererile primite de la producãtori ºi le transmite Consiliului
Judeþean. Pe baza solicitãrilor comunicate de primãrii ºi consiliul
judeþean solicitã Companiei Naþionale „Imprimeria Naþionalã” –
S.A. tipãrirea necesarului de carnete de producãtor. Dupã ce le
primeºte de la consiliul judeþean,
Primãria elibereazã documentele
producãtorilor, contracost, stabilirea acestuia fiind în sarcina autoritãþilor locale.

„Valabilitatea atestatului de producãtor este de cinci ani de la data
emiterii. (…) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul
agricol este valabil 5 ani ºi se elibereazã la cerere solicitantului de
cãtre primarul pe a cãrui razã de
competenþã se aflã terenul/ferma/
gospodãria în care se obþin produsele estimate a fi destinate comercializãrii, în termen de 5 zile
lucrãtoare de la data solicitãrii, dupã
verificarea existenþei atestatului de
producãtor ºi dupã verificarea fapticã în teren a existenþei produsului/produselor supuse comercializãrii”, potrivit proiectului care
modificã Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pieþei produselor din
sectorul agricol.

Emiterea se face
în cinci zile

Sã precizãm cã, în forma iniþialã
a legii, valabilitatea atestatului de
producãtor era de un an de la data
emiterii. Proiectul pentru modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pieþei produselor din sectorul
agricol a fost adoptat cu 225 de
voturi „pentru” ºi 25 „împotrivã”.
Obþinerea atestatului de producãtor ºi a carnetului de comercializare a produselor agricole se face
urmând paºi simpli. Astfel, producãtorul agricol se duce la Primãrie,
unde solicitã eliberarea celor douã
documente, la fel cum cerea ºi eliberarea certificatului de producãtor.
Primãria este obligatã, prin lege, fie
sã elibereze documentele solicitate
de agricultor în termen de 5 zile de
la înregistrarea cererii, fie sã motiveze de ce nu le poate elibera.

traþiei publice locale. Carnetul de
comercializare a produselor din
sectorul agricol reprezintã documentul utilizat de persoana fizicã
deþinãtoare a atestatului de producãtor, pentru exercitarea actului de
comerþ cu ridicata sau comerþ cu
amãnuntul, a produselor agricole

Centralizarea cererilor o fac primãriile
Dupã înregistrarea cererii formulate de producãtor, Primãria
este cea care trebuie sã realizeze o
serie de verificãri. În cadrul Primãriei existã o persoanã desemnatã
care se ocupã de Registrul Agricol. Aceasta, împreuna cu reprezentanþii formei asociative înregistrate ºi recunoscutã de cãtre
MADR de pe raza comunei în care
îºi desfãºoarã activitatea fermierul,
iar în cazul în care nu existã asociaþii, sarcina revine Camerei Agricole sau Direcþiei pentru Agriculturã Judeþene, verificã dacã producãtorul deþine sau nu teren pe
care cultivã legume sau cereale, în
funcþie de produsele pentru care
solicitã eliberarea celor douã documente sau dacã deþine animale.
Ulterior, în funcþie de rezultatul
verificãrilor, i se elibereazã produ-

Atestatul
confirmã activitatea
economicã agricolã
Atestatul de producãtor reprezintã documentul care confirmã
calitatea de producãtor agricol,
persoanei fizice care desfãºoarã
o activitate economicã în sectorul agricol.
Atestatul de producãtor se elibereazã pe baza avizului consultativ dat de structurile asociative
profesionale/patronale/sindicale,
care se înregistreazã în acest scop
la primãriile autoritãþilor adminis-

obþinute în fermã sau gospodãria
proprie.

Debirocratizare,
doar cu numele

„Valabilitatea atestatului de producãtor este de 5 ani de la data
emiterii. Atestatul de producãtor o
filã distinctã pentru fiecare an, se
completeazã anual cu datele din
registrul agricol ºi se vizeazã prin
aplicarea ºtampilei ºi a semnãturii
primarului comunei, oraºului, municipiului, sectorului municipiului
Bucureºti, dupã caz”, se prevede
în ultimele modificãri la Legea nr.

145/2014 pentru stabilirea unor
mãsuri de reglementare a pieþei
produselor din sectorul agricol.
Or, aici, punctul de vedere al
Guvernului Cioloº, aºa cum a fost
scris la 25.04.2016, a fost foarte
critic. „Modificarea formularului,
prin includerea a cinci file, câte una
distinctã pentru fiecare an de valabilitate, nu asigurã debirocratizarea procedurilor, în condiþiile în
care deþinãtorul acestuia se deplaseazã anual la primãrii în vederea
completãrii filelor în cauzã cu datele existente în Registrul agricol.
De asemenea, reducerea efortului
bugetar nu poate fi cuantificatã,
având în vedere preþul actual al
formularului faþã de un preþ al viitorului formular care va conþine o
filã distinctã pentru fiecare an,
având aceleaºi caracteristici grafice ºi aceleaºi elemente de securitate”, a explicat Guvernul Cioloº.
Se mai arãta cã, introducerea unei
perioade de valabilitate, cu adãugarea corespunzãtoare a unui numãr de cinci file, a cãror rubricaþie se completeazã anual, nu asigurã îndeplinirea obiectivelor de
debirocratizare ºi reducere a efortului bugetar.

Actele actuale
rãmân valabile
pânã la expirare

Atestatele de producãtor eliberate pânã la data de 1 ianuarie 2018
în baza Ordinului nr. 1.846/2408/
2014 al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii ºi dezvoltãrii
rurale, ºi al viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltãrii regionale ºi administraþiei publice, privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5
alin. (1) din 3 Legea nr. 145/2014
pentru stabilirea unor mãsuri de
reglementare a pieþei produselor
din sectorul agricol, cu modificãrile ulterioare, sunt valabile pânã la
expirare.
Totodatã, carnetele de comercializare eliberate pânã la data de
1 ianuarie 2018, în baza Ordinului nr. 20/208/2015 al ministrului
agriculturii ºi dezvoltãrii rurale ºi
al ministrului dezvoltãrii regionale ºi administraþiei publice privind
punerea în aplicare a prevederilor
art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/
2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pieþei produselor din sectorul agricol, cu
modificãrile ulterioare, sunt valabile pânã la expirare.
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O camionetã a intrat într-un grup de pietoni,
în apropierea unei moschei, la Londra
O persoanã a decedat ºi alte opt
au fost rãnite dupã ce o autoutilitarã
a ieºit de pe carosabil ºi a lovit un
grup de pietoni, în apropierea unei
moschei din nordul Londrei. Comisarul adjunct Neil Basu a anunþat cã
atacatorul a acþionat singur în cazul
atacului de la moscheea din Londra.
“Din datele anchetei ºi din ceea ce au
declarat martorii, nu era nimeni altcineva în camionetã; se pare cã de
data aceasta atacatorul a acþionat singur”, a spus Basu. “Asta nu înseamnã cã nu investigãm circumstanþele
în care a ajuns acesta aici”, a adãugat comisarul adjunct al Poliþiei Metropolitane. Martorii oculari au declarat cã suspectul a fost reþinut de oamenii prezenþi la faþa locului pânã când poliþia a sosit. Un
martor, Abdul Rahman, a declarat pentru BBC
cã a vãzut cã ºoferul camionetei “a intrat în
mod deliberat peste 10 sau 15 persoane”. Rahman a spus cã el ºi un alt bãrbat au prins suspectul, l-au pus la pãmânt ºi l-au þinut aºa timp
de 20 pânã la 30 de minute înainte de sosirea
poliþiei. Un alt martor ocular, Hussain Ali, a spus
cã imamul moscheii l-a protejat pe atacator de
furia celor prezenþi în timp ce aºtepta poliþia.
Acesta a povestit cum imamul a strigat sã nu îl
atingã nimeni pe ºoferul camionetei. “El a în-

cercat sã fugã, dar l-am prins. Ar fi murit, pentru cã mulþi oameni îl loveau, dar imamul a ieºit
afarã ºi a spus: Nu îl mai loviþi, sã-l þinem pânã
când poliþia va veni “. Ali a descris haosul care
s-a desfãºurat în primele ore dupã incident. “Am
vãzut cã oamenii scoteau de sub camionetã un
bãrbat care sângerea, dar nu era mort, trãia.
Oamenii care erau în interiorul moscheii au vãzut cã atacatorul zâmbea ºi era fericit”. “Peste
tot domnea panica, oamenii strigau, þipau, unii
spuneau cã era un accident. A fost panicã, a
fost groazã”. Primarul Londrei, Sadiq Khan, a
declarat ieri cã “un atac terorist groaznic a vi-

zat londonezi nevinovaþi”. “Poliþia
Metropolitanã a intervenit în cazul
unui atac terorist groaznic asupra oamenilor nevinovaþi aflaþi în Finsbury Park. Gândurile ºi rugãciunile mele
se îndreaptã cãtre persoanele afectate. Nu cunoaºtem încã toate detaliile, dar este în mod cert un atac
deliberat asupra londonezilor nevinovaþi, mulþi dintre ei care ºi-au încheiat rugãciunile în luna sfântã a Ramadanului. Deºi pare a fi un atac
asupra unei anumite comunitãþi, este
ºi un atac asupra tuturor valorilor
comune privind toleranþa, libertatea
ºi respectul, la fel ca în cazul atacurilor de la Manchester, Westminster
ºi Podul Londrei”, a spus Sadiq Khan, prin intermediul contului de Facebook. Poliþia Metropolitanã din Londra a anunþat cã un bãrbat în
vârstã de 48 de ani a fost reþinut în apropiere
de Moscheea Finsbury Park, din zona Seven
Sisters Road. El este ºoferul autoutilitarei ºi a
fost transportat la spital ca mãsurã de precauþie. Potrivit serviciului de ambulanþã, un bãrbat
a fost descoperit mort la faþa locului, iar opt
persoane rãnite au fost transportate la spital.
Premierul britanic Theresa May a anunþat cã
poliþia analizeazã incidentul rutier drept un “potenþial atac terorist”.

Consiliul UE respinge cererea lui Donald
Trump de a modifica Acordul de la Paris
Miniºtrii de Externe ai Uniunii
Europene au anunþat, ieri, cã regretã decizia preºedintelui american Donald Trump de a retrage
SUA din Acordul de la Paris privind schimbãrile climatice ºi cã îºi
menþin intenþia de a nu renegocia
prevederile înþelegerii, informeazã
site-ul instituþiei europene. Potrivit unui comunicat, UE “regretã
profund decizia unilateralã a a administraþiei Statelor Unite de a se
retrage din Acordul de la Paris”.
De asemenea, Consiliul UE “salutã numeroasele declaraþii ferme de
angajament faþã de Acordul de la
Paris din partea unor þãri a cãror
diversitate include atât economii
majore, cât ºi state insulare mici”.
Liderii europeni atrag atenþia asu-

pra responsabilitãþii colective pentru întreaga planetã, pentru aceastã generaþie ºi pentru generaþiile
viitoare, precum ºi angajamentul
de a acþiona în consecinþã prin intermediul Acordului de la Paris.
“Consiliul UE reafirmã cã Acordul
de la Paris este adecvat scopului
ºi nu poate fi renegociat. Acordul
este ambiþios, fãrã a fi prescriptiv
ºi permite fiecãrei pãrþi sã îºi traseze propria cale în ceea ce priveºte contribuþia la obiectivele care
servesc la combaterea schimbãrilor climatice, care reprezintã o
ameninþare la adresa dezvoltãrii,
pãcii ºi stabilitãþii în întreaga lume”,
se mai aratã în comunicatul de la
Bruxelles. ªefa diplomaþiei europene, Federica Mogherini, a prezidat

întrunirea miniºtrilor europeni de
Externe ºi a precizat cã Blocul comunitar colaboreazã cu partenerii
internaþionali pentru a implementa
mãsurile prevãzute în Acordul de
la Paris. “Lupta împotriva schimbãrilor climatice nu este un lux...
este o chestiune principalã de securitate pentru multe state”, a spus
Federica Mogherini. Donald
Trump a anunþat la 1 iunie decizia
privind retragerea Statelor Unite
din Acordul Climatic de la Paris,
cerând modificarea tratatului.
Anunþul a stârnit dezaprobare din
partea liderilor Germaniei, Franþei
ºi Italiei, precum ºi a ONU. “UE
îºi va asuma rolul de lider în lupta
mondialã împotriva schimbãrilor
climatice, pentru menþinerea creº-

terii temperaturii medii globale cu
mult sub 2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale ºi pentru
continuarea eforturilor de limitare
a creºterii temperaturii la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale”, este poziþia Uniunii Europene. SUA reprezintã a doua cea
mai mare sursã de emisii de dioxid
de carbon, cu 15% din întreaga
cantitate de carbon la nivel mondial anual. Conform unor estimãri,
nemaifiind obligatã sã respecte
normele acordului climatic, SUA
vor emite în fiecare an pânã la trei
miliarde de tone în plus de dioxid
de carbon, fapt ce ar duce la creºterea temperaturii globale cu 0,3
grade Celsius pânã la sfârºitul acestui secol.

Emmanuel Macron obþine majoritatea absolutã în cel
de-al doilea tur al scrutinului parlamentar
Alianþa electoralã REM-Modem
(liberal-socialã) a preºedintelui francez Emmanuel Macron a obþinut
majoritatea absolutã în Adunarea
Naþionalã, în urma celui de-al doilea tur al scrutinului parlamentar.
Scrutinul a fost marcat de un nou
record în ceea ce priveºte absenteismul la urne, care a urcat pânã la
57,4%. Partidul En Marche ºi aliaþii sãi din MoDem au obþinut împreunã peste 350 de fotolii din totalul de 577 ale legislativului. Pragul majoritãþii absolute era de 289 deci teoretic, preºedintele Macron
va avea acum Parlamentul de partea lui. Marine le Pen, care intrã
pentru prima oarã în parlament, se

plânge de sistemul politic. În Franþa
votul este uninominal; în fiecare
dintre cele 577 de circumscripþii ale
þãrii este ales un singur deputat, dar
metoda de calcul dintre turul întâi
ºi turul al doilea este complicatã. Le
Pen s-a plâns cã, deºi a obþinut trei
milioane de voturi în primul tur, din
cauza algoritmului din turul al doilea nu poate forma un grup parlamentar. Liderul Partidului Socialist,
Jean-Christophe Cambadélis, ºi-a
recunoscut înfrângerea în alegeri ºi
a demisionat. Aceste alegeri parlamentare au marcat o profundã reînnoire a clasei politice, iar 223 de
femei au fost alese în parlament, faþã
de 155, în 2012, ultimul record.

ªTIRI
Incendiul de la
Grenfell Tower.
Bilanþul a ajuns
la 79 de morþi
Bilanþul incendiului de la o
clãdire de apartamente din
Londra a ajuns la 79 de morþi,
a anunþat un oficial din cadrul
Poliþiei Metropolitane, care a
precizat cã aceastã cifrã
include ºi persoanele dispãrute,
dar despre care se crede cã sunt
decedate. Stuart Cundy, oficial
din cadrul Scotland Yard, a
declarat cã bilanþul ar putea fi
revizuit în cursul anchetei
privind incendiul de la Londra.
Bilanþul anterior era de 58 de
morþi ºi câteva zeci de persoane
dispãrute. “Este greu de descris
câte distrugeri a cauzat focul”,
a declarat Cundy, care a
adãugat cã “realitatea groaznicã” este cã existã posibilitatea
ca unele victime sã nu poatã fi
identificate. Operaþiunile de
cãutare a victimelor ar putea
dura “sãptâmâni”, a declarat
Dany Cotton, ºeful Brigãzii de
Pompieri din Londra. Un
incendiu a izbucnit la o clãdire
de apartamente cu 24 de etaje,
din vestul Londrei, Grenfell
Tower. Pompierii au verificat
aproape toate etajele clãdirii ºi
încearcã sã afle cauzele
producerii incendiului.

Oficial al
Emiratelor Arabe
Unite: Izolarea
Qatarului ar putea
dura ani întregi
Un oficial al Emiratelor
Arabe Unite (EAU) a declarat
ieri cã izolarea Qatarului ar
putea continua ”ani întregi” în
cazul în care statul qatarez nuºi va schimba cursul în politica
sa de susþinere a extremiºtilor ºi
grupãrilor islamiste. Anwar
Gargash, ministerul pentru
Afaceri Externe al EAU, a
declarat la Paris cã statele
arabe vor efectua o listã de
doleanþe pe care Qatarul va
trebui sã le îndeplineascã în
urmãtoarele zile. “Medierea
statului kuwait va fi extrem de
folositoare. Qatarul va realiza
cã acest nou statut de izolarea
ar putea dura ani întregi”, a
declarat oficial qatarez. “Dacã
doresc sã fie izolaþi din cauza
perspectivelor lor pervertite
asupra rolului lor politic atunci
trebuie lãsaþi sã fie izolaþi”, a
adãugat acesta, care a solicitat
de asemenea Turciei, ce susþine
Qatarul, sã-ºi pãstreze echilibrul în cadrul acestei crize. La
5 iunie, Arabia Sauditã, Egipt,
Bahrain, Emiratele Arabe
Unite, Yemen ºi Libia au decis
sã înceteze legãturile diplomatice cu Qatarul, acuzând acest
stat de destabilizarea regiunii
prin sprijinirea unor reþele
teroriste precum Stat Islamic ºi
Al-Qaida.

ªTIRI
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Anunþul tãu!
ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE
INCADRARE S.C. SERVICE
ONE OLTENIA S.R.L. - titular al proiectului: “AMPLASARE CONSTRUCÞII PROVIZORII: SERVICE AUTO ªI
SPÃLATORIE AUTO - INTRARE IN LEGALITATE - ªI
IMPREJMUIRE TEREN ªI
VOPSITORIE AUTO - CU
DURATÃ DE AMPLASARE
DE 3 ANI “ anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre APM Dolj pentru
proiectul propus a fi amplasat în IN MUNICIPIUL
CRAIOVA, STRADA FAGULUI, NR. 3, JUDEîUL DOLJ.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1,
în zilele de luni - joi între
orele 8 - 16 ºi vineri între
orele 8 - 14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet: http://apmdj.anpm.ro .
Publicul interesat poate
înainta comentarii / observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de
25.06.2017.
SC MULTISERV SRL
anunþã pierderea certificatului de înregistrare seria B
nr. 1831443, CUI: 21333237.
Se declarã nul.
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OFERTE DE SERVICIU

Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.
Caut menajerã pentru curãþenie apartament în Craiova, de
douã ori pe lunã. Telefon: 0727/ 226.367.
PRESTÃRI SERVICII

Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/
359.513.
VÂNZÃRI

Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã
(ISU) “Oltenia” al judeþului Dolj vinde câine de serviciu, ciobãnesc german, 3 ani,
preþ pornire la licitaþie 7.612 lei. Informaþii suplimentare la tel.
0251/510126; int.
27756 sau 27703.
APARTAMENTE

Craiova - vând apartament 4 camere
parter, zonã ultracentralã, exclus
agenþii. Telefon:
0723/868.991.
CASE

Vând casã 3 camere, bucãtãrie, baie ºi
toate utilitãþile, teren
1023 mp. Telefon:
0766/242.092 sau
0749/129.000.
Vând casã Preajba.
Telefon:0755/300.762.

Primãria comunei Ghidici, judeþul Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de Paznic
(în cadrul compartimentului Pazã)
Concursul se organizeaza in intervalul 31.07 –
02.08.2017 la sediul Primãriei Ghidici, astfel, în data de 31
iulie 2017, ora 10:00, proba scrisã ºi în data de 02.08.2017,
orele 10:00, proba de interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen
de 20 de zile de la data publicãrii în ziarul Cuvântul Libertãþii
(20 iunie 2017 – data publicãrii).
I.
Condiþii generale de participare la concurs, sunt
cele prevãzute la art.3 din Hotãrârea de Guvern nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice
II.
Condiþii specifice de participare la concurs pentru:
- paznic în cadrul compartimentului Pazã al aparatului de
specialitate al Primarului comunei Ghidici, judeþul Dolj:
- studii generale finalizate cu diplomã;
- atestat de pazã;
- vechime în specialitate – nu este cazul.
Relaþii suplimentare la sediul instituþiei sau la telefon:
0251/323352.

Vând casã comuna
Calopãr (sat Dîlga)
– Dolj, la strada principalã 3 corpuri a
câte 2 camere, 2 sãli
beci, pãtul, magazie,
teren 2000 mp. Telefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã în comuna Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobedeteracotã,parchet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexegospodãreºtiºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei,negociabil.Telefon:
0744/810.932.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
TERENURI

Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004

Vândterenintravilanla
10 km de Craiova, fiind zonã metropolitanã,cadastrufãcut.Telefon: 0744/846.895;
0727/884.205.
Vând 9992 mp în
apropiere Gara Pieleºti Fabrica Q Fort
ºi Casa noastrã. Telefon: 0762/ 992.575.
Vând teren arabil
2.500 ha Nord 233,
Spate Metro. Telefon: 0251/548.870.
Vând teren intravilan Câcea 6030 mp,
deschidere 30 m la
asfalt, utilitãþi, cadastru. Preþ negociabil. Telefon: 0767/
263.391.
Vând pãdure de salcâm 7800 mp în comuna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Telefon: 0770/303.445.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN PRIMAR,
cu sediul în Calafat, str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN PRIMAR,
cu sediul în Calafat, str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a spaþiului în suprafaþã de 11,94 mp situat in municipiul Calafat, Piaþa agroalimentarã, jud. Dolj, identificat ca ,,spaþiul nr. 2” conform HCL nr. 68/
31.10.2016. în urmãtoarele condiþii:
1. preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro(echivalent lei)/mp/
lunã
2. perioada de închiriere - 10 ani, cu posibilitatea de prelungire;
3. participanþii la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãrii la zi a
taxelor ºi impozitelor la bugetul local
4. taxa de participare la licitaþie 100 lei
5. garanþia de participare la licitaþie 400 lei
caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la
licitaþie se obþin de la sediul Primãriei Municipiului Calafat, str.
T. Vladimirescu, nr. 24 - birou achiziþii publice.

Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a spaþiului în suprafaþa de 28,06 mp situat în municipiul Calafat, Piaþa agroalimentarã, jud. Dolj, identificat ca ,,spaþiul nr. 5” conform HCL nr.
68/31.10.2016. în urmãtoarele condiþii:
1. preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro(echivalent lei)/mp/
lunã
2. perioada de închiriere - 10 ani, cu posibilitatea de prelungire;
3. participanþii la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãrii la zi a
taxelor ºi impozitelor la bugetul local
4. taxa de participare la licitaþie 100 lei
5. garanþia de participare la licitaþie 400 lei
caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la licitaþie se obþin de la sediul Primãriei Municipiului Calafat, str. T.
Vladimirescu, nr. 24 - birou achiziþii publice.

Licitaþia va avea loc în data de 30.06.2017, ora 1100, iar înscrierea
se va face pânã la data de 30.06.2017, ora 1000.

Licitaþia va avea loc in data de 30.06.2017, ora 1300, iar înscrierea
se va face pânã la data de 30.06.2017, ora 1200.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat, tel/
fax: 0251/231424; 0251/232884

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat, tel/
fax: 0251/231424; 0251/232884

Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Telefon: 0770/107.765.
Vând pãdure Borãscu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimnicu de Jos, utilitãþi la DJ, cadastru. Telefon: 0744/563.823.

Vând mobilier magazin din pal melaminat
în stare bunã, 4 galantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând 40 de familii de
albine (stupi puternici). Telefon: 0763/
156.760.
Vând masã metalicã 140/70/75 cm –
150 lei, polizor
electric nou - 100
lei. Telefon: 0351/
181.202; 0732/
128.320.
Vând þuicã, podea Dacia 1310,
maºinã de cusut
PAFF. Telefon:
0747/674.714.
Vând loc de veci –
gropi fãcute cimitirul
Romaneºti. Telefon:
0744/846.895.
Vând gropi la Cimitirul Romaneºti. Telefon: 0744/846.895;
0727/884.205.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþinutã, toate consumabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.
Vând AUTOTURISM EPOCÃ
I.M.S. M 461, an fabricaþie 1974 tip armatã C. I. Telefon:
0722/555.880 dupã
AUTO
ora 15.00; 0736/
ROMÂNEªTI
VÂND Dacia Papuc, 728.876 ora 7.00motor pe injecþie. Te- 23.00.
lefon: 0747/398.673. VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu faSTRÃINE
Vând FORD ES- milii. Telefon: 0748/
CORD 1300 cm an 145.050.
fabricaþie1983nume- Vând urgent loc de
re noi, carte identitate veci Roboaica, groapentrupieseTârgoviº- pã boltitã – placã
te. Telefon: 0736/ metalicã 2 locuri. Te728.876-500Eurofix. lefon: 0744/208.585.

Vând TV Color Orion
ieftin ºi urgent. Telefon: 0758/ 454.216.
VÂND capre româneºti, preþ negociabil. Telefon: 0747/
963.794.
Lãmâi, dafin aromat
pretabil restaurantelor, televizor color.
Telefon: 0351/
422.179.
VIN de buturugã, 2
butoaie salcâm, aparat sudurã. Telefon:
0749/012.505.
Vând convenabil un
automatizor APOLLO 3WF - 2,6 nou nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând bicicletã pliabilã. Telefon: 0723/
055.342.
Vând douãsprezece
(12) taburele din pal
melaminat. Telefon:
0728/911.350.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon: 0770/687.430.

Vând maºinã cusut
electricã 200 lei,
epilator HOMEDICS ELOS LASER epilare definitivã 800 lei. Telefon:
0751/136.216.
Frigider Whirlpool
cu 2 uºi 300 litri,
pompã Kama de
udat grãdina, 4
bare cornier de
70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat foto
video SAMSUNG +
acumulatori 200 lei
DVD portabil,
adaptor auto 200
lei. Telefon: 0751/
136.216.
Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12
ºi 24 Volþi, calorifere fontã, piese
Dacia noi, pantofi,
bocanci, ghete militare noi, frigider.
Telefon: 0735/
445.339.

Vând 3 canistre tablã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, trotinetã nichelatã. Telefon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m
cu giurgiuvele duble
în 2 canate, toc aerisire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele duble. Telefon: 0351/
809.908.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi cimitirul Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut - 250 lei, aspirator - 70 lei, saltea copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Telefon: 0770/298.240.
Vând avantajos, lãmâi, canistrã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
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Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªimnic
- Craiova cu sediul în localitatea Craiova, str.
ªoseaua Bãlceºti nr. 54,
judeþul Dolj, telefon: 0251/
417.534, scoate la concurs
1 post referent debutant în
cadrul serviciului administrativ (studii medii).
Concursul va consta în interviu ºi va avea loc la dat
de 23.06.2017 ora 9.00 iar
dosarele de concurs se vor
depune pânã la data de
22.06.2017 ora 12.00. Relaþii la telefon: 0251/417.534.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20 litri noi, arzãtoare gaze sobã
D 600, reductor oxigen sudurã, alternator 12V pickup Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã. Telefon:
0251/427.583.
Vând presã hidraulicã mase plastice,
ladã fibrã, butoi salcâm - 10 vedre, cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
Vând coº fum metalic din þeavã D 200
mm, menghinã instalator, apometru apã
normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon:
0767/153.551.

Vând bicicletã copii
2-6 ani, expresor cafea – 80 lei,cadru bicicletã 30 lei. Telefon:
0351/181.202;
0732/128.320.
Vând aparat de facut pâine electric
Alasca – 70 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de fontã folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând þuicã de prunã.
Telefon:0765/291.623.
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Vând frigider stare
bunã de funcþionare. Telefon: 0724/
065.756.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã, cãrucior handicap, TV color 102
cm, sobã teracotã,
2 picioare schelã
metalicã. Telefon:
0761/853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cusut, aspirator, fotolii, scaune tapiþate,
pat dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Sãpun de casã 5
lei/kg. cruce albã
scrisã 1200/40080 lei, covor persan
200/800 bine întreþinut – 100 lei, televizor color cu telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând TV Color D
102 cm, pat mecanic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãrucior handicap, polizor 2500 W, diafilm, schelã metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, telecomandã, defecte
- 100 RON. Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Calorifere fontã, aspirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã
Stereo 205, pantofi,
bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negociabil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w. Telefon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoane, 2 compartimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã, aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând douã chioºcuri
de presã.
Telefon: 0251/412.457.
DIVERSE

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii aragaz voiaj 5 litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
CONDOLEANÞE
Familiile Costel Bazãverde ºi Adrian
Enuca sunt alãturi
de Eugenia ºi Adi
Enuca în aceste
momente grele,
pricinuite de decesul tatãlui respectiv socrului. Dumnezeu sã-l ierte!
Condoleanþe familiei îndoliate!

SCHIMBURI APARTAMENTE

Schimb apartament
2 camere 59 mp
etaj 3 Casa Albã cu similar aceeaºi
zonã etaj parter sau
etaj 1, plus diferenaþã. Telefon: 0723/
013.004.

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:
.................

S.C. ED

Cãtre

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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În Austria, alb-albaºtrii se antreneazã
cu gândul la podium
Zlatinski ºi Calancea au fost incluºi de LPF în cea mai
bunã echipã a strãinilor Ligii I din sezonul trecut
Locul 5 a fost cel mai bun ocupat de Universitatea Craiova de la
revenirea în Liga I, „performanþã” obþinutã în douã sezoane: 2015
ºi 2017. Dacã Devis Mangia a
anunþat la învestirea oficialã cã-ºi
doreºte ca echipa sã facã mãcar
un pas în faþã, alb-albaºtrii îºi doresc sã urce în sfârºit pe podium.
Sunt declaraþii optimiste ºi aproape identice provenite din cantonamentul din Austria, unde lotul
ticsit cu juniori al Craiovei se aflã
în pregãtire. „Obiectivul nostru
ca echipã este sã jucãm toþi cât m
ai bine ºi sã ne clasãm sezonul
viitor pe unul dintre primele trei
locuri din campionat. Personal îmi
doresc sã dau mai mult pentru
echipã. De asemenea, îmi doresc
ca suporterii sã ne susþinã ca ºi
pânã acum din primul pânã în ultimul minut ºi sã vinã peste tot pe
unde jucãm” a declarat bulgarul
Hristo Zlatinski. ªi coechipierul
sãu, Marius Briceag, a spus cam
acelaºi lucru: „Ne pregãtim foarte bine ºi sperãm ca atunci când

începe noul sezon sã fim în formã maximã ºi sã obþinem rezultate foarte bune. Pe plan personal
îmi doresc sã fiu sãnãtos, iar cu
echipa sã ne clasãm pe unul dintre primele trei locuri la finalul
campionatului.”
Zlatinski a fost inclus în cea mai
bunã echipã a strãinilor din Liga
I, întocmitã de LPF, în care se mai
aflã ºi un alt jucãtor al Craiovei,
portarul Calancea. Acest cel mai
bun 11 din sezonul trecut al strãinilor aratã astfel: Calancea – Romera, Trtovac, Boli, Momcilovic
– Nascimento, Zlatinski, Boldrin,
Eric - Nemec, Gnohere.

Pedrazzini îl avertizeazã
pe Mangia: „Presiunea e
mai mare ca în Italia”

Altfel, fostul antrenor de la
FCSB, Massino Pedrazzini, i-a fãcut o scurtã caracterizare noului
antrenor al Craiovei, compatriotul sãu, Devis Mangia: „Ne despart douã generaþii, dar am auzit
foarte multe despre Mangia. Este

un antrenor foarte bine
pregãtit, pragmatic, a
avut rezultate pe teren,
dar s-a remarcat ºi prin
faptul cã are o relaþie
foarte bunã cu jucãtorii, ºtie sã formeze ºi sã
creascã tinerii. Aceste
calitãþi l-au fãcut sã
ajungã sã fie ºi selecþioner la tineret. La Palermo nu l-a ajutat deloc conjunctura, dar
este un antrenor foarte
bine pregãtit, sper cã va
face treabã bunã în Liga
1. El va trebui sã gestioneze cu tact presiunea ce se va
exercita asupra sa. Presiunea va
fi mai mare ca in Italia, pentru cã
în afarã de presã, suporteri, aici
presiunea vine de peste tot, de la
toþi oamenii aflaþi în fenomen. Nu-i
va fi uºor”.

ÞSKA Sofia, primul adversar
al ªtiinþei în Austria

Primul meci amical al Universitãþii Craiova în stagiul din Austria va fi împotriva formaþiei bulgare ÞSKA Sofia, vineri, 23 iunie,
de la ora 19, în localitatea Volders.

Iniþial, alb-albaºtrii trebuiau sã joace împotriva ruºilor de la Zenit St.
Petersburg, dar aceºtia s-au rãzgândit. La ÞSKA Sofia a evoluat,
între 2009-2015, stoperul ªtiinþei,
Apostol Popov. Bulgarii au disputat deja douã amicale în Austria:
3-1 cu Wacker (Austria) ºi 2-0 cu
Gabala (Kazahstan). ÞSKA Sofia
a terminat sezonul trecut pe locul
secund, dupã campioana Ludogoreþ Razgrad. În primele etape de
campionat, antrenorul echipei a
fost Eduard Iordãnescu, înlocuit
cu cel actual, Stamen Belcev.

Acesta are în lot câþiva jucãtori
strãini: portughezii David Simao,
Ruben Pinto ºi Arsenio, camerunezul Boumal, columbianul Culma, ecuadorianul Mercado, brazilianul Karanga ºi congolezul Koubemba. ÞSKA Sofia are 31 de titluri de campioanã în Bulgaria, 10
Cupe ºi 4 Supercupe, iar în sezonul 1981-1982 a acces în semifinalele Cupei Campionilor Europeni. Totuºi, dupã retrogradarea
echipei în liga a III-a, ÞSKA Sofia a fuzionat cu Litex Loveci pentru a revenit în primul eºalon.

Astra nu va avea probleme în turul 2 al Europa League
În turul al doilea preliminar al
Europa League Astra Giurgiu va
juca împotriva uneia dintre formaþiile PFC Zire (Azerbaidjan) ºi FC
Differdange 03 (Luxemburg),
care se vor întâlni în primul tur
prliminar. Meciul tur se va juca
pe 13 iulie, iar partida retur va avea
loc pe 20 iulie. Astra, care a fost
cap de serie în aceastã fazã ºi are
ºanse mari sã fie ºi în turul 3, va
juca primul meci în deplasare. În
turul 3, programat pe 27 iulie ºi 3
august, intrã în competiþie ºi Universitatea Craiova, care-ºi va afla
adversarul la tragerea la sorþi de
pe 14 iulie, nefiind cap de serie.
Partidele din turul II preliminar
al Europa League (echipele separate cu slash vor disputa primul
tur preliminar): Partizani (Albania)/
Botev Plovdiv (Bulgaria) - Beitar
Jerusalem (Israel)/Vasas (Ungaria), Željeznièar (Bosnia)/Zeta
(Muntenegru) - AIK (Suedia)/
Klaksvík (Feroe), Haugesund
(Norvegia)/Coleraine (Irl. de
Nord) - Lech Poznan (Polonia)/

Pelister (Macedonia), Apollon Limassol (Cipru) - Zaria Bãlþi (Moldova)/ FK Sarajevo (Bosnia), AEK
Larnaca (Cipru)/Lincoln (Gibraltar) - Levadia Tallinn (Estonia)/
Cork City (Irlanda), Brøndby
(Dandemarca) - VPS Vaasa (Finlanda)/Olimpija Ljubljana (Slovenia), Rabotnicki (Macedonia)/Tre
Penne (San Marino) - Dinamo
Minsk (Belarus)/Runavík (Feroe),
Kairat Almaty (Kazahstan)/Atlantas (Lituania) - Skënderbeu (Albania)/Sant Julia (Andorra), Norrköping (Suedia)/Priºtina (Kosovo) - St Johnstone (Scoþia)/Trakai (Lituania), Slovan Bratislava
(Slovacia)/Pyunik (Armenia) Lyngby (Danemarca)/Bangor
City (Þara Galilor), Panionios
(Grecia) - Shirak (Armenia)/Gorica (Slovenia), Hajduk Split
(Croaþia) - Levski Sofia (Bulgaria)/Sutjeska (Muntenegru), Stjarnan (Islanda)/Shamrock Rovers
(Irlanda) - Mladá Boleslav (Cehia), Nomme Kalju (Estonia)/B36
Tórshavn (Feroe) - Videoton (Un-

garia)/Balzan (Malta), Maccabi
Tel-Aviv (Israel)/Tirana (Albania)
- Seinäjoki (Finlanda)/KR Reykjavík (Islanda), Chikhura Sachkhere (Georgia)/Altach (Austria)
- Dinamo Brest (Belarus), Aberdeen (Scoþia) - Ordabasy (Kazahstan)/Široki Brijeg (Bosnia), Valletta (Malta)/ Folgore (San Marino) - Utrecht (Olanda), Östersund
(Suedia) - Galatasaray (Turcia),
Ferencváros (Ungaria)/Jelgava
(Letonia) - Midtjylland (Dandemarca)/Derry City (Irlanda), Vojvodina (Serbia)/RuŽomberok
(Slovacia) - Brann (Norvegia),
Mladost Luèani (Serbia)/Ýnter
Baku (Azerbaidjan) - Fola Esch
(Luxemburg)/Milsami Orhei
(Moldova), Sturm Graz (Austria)
- Mladost Podgorica (Muntenegru)/Gandzasar (Armenia), Crusaders (Irl. de Nord)/Liepâja (Letonia) - Soligorsk (Belarus)/Sûduva (Lituania), Bala Town (Þara
Galilor)/Vaduz (Liechtenstein) Odd (Norvegia)/Ballymena (Irlanda de Nord), Dacia Chiºinãu

Trofeul „Corneliu Andrei Stroe”, a treia ediþie
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, Asociaþia Sportivã PRO
EFS Craiova, Asociaþia Sportivã
Sport Culturã Educaþie ºi Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj organizeazã astãzi a treia ediþie a Trofeului “Corneliu Andrei Stroe – Legenda unei legen-

de” . Evenimentul se va desfãºura la Baza sportivã ”Flux Arena”,
de la Cârcea. De la ora 10, vor
avea loc meciurile din cadrul Competiþiei Naþionale de Fotbal Masculin Universitar între echipele
studenþeºti invitate: Universitatea
din Craiova: Facultatea de Educa-

þie Fizicã ºi Sport, Universitatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport Bucureºti; Universitatea ”C-tin Brâncuºi”. din Târgu Jiu; Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin
De la ora 13, va avea loc un
meci demonstrativ: Craiova Maxima versus Pro Efs Craiova.

(Moldova)/ Shkëndija (Macedonia) - Connah’s (Þara Galilor)/
HJK Helsinki (Finlanda), Gabala
(Azaerbaidjan) - Jagiellonia (Polonia)/Dinamo Batumi (Georgia),
Ventspils (Letonia)/ Valur (Islanda) - DomŽale (Slovenia)/Flora
Tallinn (Estonia), Trenèín (Slovacia)/Torpedo Kutaisi (Georgia) Bnei Yehuda Tel-Aviv (Israel),
Rangers (Scoþia)/Niederkorn (Luxemburg) - AEL Limassol (Cipru)/
St Joseph’s (Gibraltar), Irtysh
Pavlodar (Kazahstan)/Dunav Ruse
(Bulgaria) – Steaua Roºie (Serbia)/Floriana (Malta), Santa Coloma (Andorra)/Osijek (Croaþia) Lucerna (Elveþia).
Champions League - Turul 2
este programat pe 11/12 ºi 18/29
iulie, în timp ce primul tur este pe
27/28 iunie ºi 4/5 iulie). Iatã meciurile din turul 2: APOEL Nicosia (Cipru) - Dudelange (Luxemburg), Zalgiris Vilnius (Lituania) Ludogoret Razgrad (Bulgaria),
Qarabag FK (Azerbaidjan) - Sam-

tredia (Georgia), Partizan Belgrad
(Serbia) - Buducnost Podgorica
(Muntenegru), Hibernians (Malta)
/ FCI Tallinn (Estonia) - FC Salzburg (Austria), Serif Tiraspol
(Moldova) - FK Kukesi (Albania),
FC Astana (Kazahstan) - Spartaks
Jurmala (Letonia), BATE Borisov
(Belarus) - Alaskert (Armenia) /
FC Santa Coloma (Andorra),
MSK Zilina (Slovacia) - FC Copenhaga (Danemarca), Hapoel
Beer-Sheva (Israel) - Honved Budapesta (Ungaria), NK Rijeka
(Croatia) - The New Saints (Þara
Galilor) / Europa (Gibraltar), Malmo FF (Suedia) - Vardar Skopje
(Macedonia), Zrinjski (BosniaHertegovina) - NK Maribor (Slovenia), Dundalk (Irlanda) - Rosenborg Trondheim (Norvegia),
FH Hafnarfjordur (Islanda) - Vikingur (Insulele Feroe) / Trepca
’89 (Kosovo), Linfield (Irlanda de
Nord) / La Fiorita (San Marino) Celtic Glasgow (Scotia), IFK
Mariehamn (Finlanda) - Legia Varºovia (Polonia)
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