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tehnic, să revin pe marginea terenului. 
Cred că n-are rost să vorbim de trecut, de 
palmares, trebuie să ne ancorăm în 
prezent, în viitor. E un început, probabil 
greu. În noul sezon, liga a 2-a s-ar părea 
că e mai interesantă decât liga 1 pentru 
că sunt cel puţin 9 echipe care şi-au 
anunţat dorinţa de a promova. Sper să 
realizăm acest proiect, unul care se 
întinde pe 2 ani. Sunt cel mai longeviv 
antrenor ca şi prezenţă la un club, la Gaz 
am stat 7 ani consecutivi pe banca 
tehnică. Dorinţa de continuitate e una 
dintre cerinţele mele. E foarte greu să 
faci imediat o echipă. Dar, acest obiectiv 
poate fi atins pentru că am găsit oameni 
entuziaşti, oameni care doresc să ne 
înhămăm repede la muncă şi să pornim 
pe un drum care nu va fi uşor. Important 
e că ne dorim acest lucru cu toţii.” a spus 
Cristian Pustai.

Luni dimineaţă în saţa de şedinţe a declarat printre altele că obiectivul privind 
Consiliului Judeţean a avut loc o promovarea este unul realizabil înciuda 
conferinţă de presă, la care a participat şi faptului că în viitorul sezon al ligii a 2-a 
preşedinţtele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă şi în există cel puţin 8-9 echipe care şi-au 
cadrul căreia au fost prezentaţi noul manifestat intenţia de a se bate pentru 
antrenor al Dunării, Cristian Pustai primele două poziţii care asigură 
precum şi cel care va ocupa funcţia de preezenţa în liga 1. „Mă bucur că am 
preşedinte executiv, Eugen Pîrvulescu. reuşit după o pauză de 1 an luată în 
Pustai care a semnat un angajament pe 2 cadrul cluzbului Gaz Metan pentru că am 
ani cu gruparea din B-dul Republicii, 39, a ocupat altă funcţie, cea de director 

Prezent luni în cadrul conferinţei de presă în care 
căreia au fost prezentaţi noul antrenor, Cristian 
Pustai dar şi preşedintele executiv, Eugen Pîrvulescu, 
Eduard Grama, desemnat 
recent de consilierii judeţeni 
ca membru în Consiliul 
Director al AFC Dunărea 
2005 Călăraşi, a dat asigurări 
că echipa va beneficia în noul 
sezon al ligii a 2-a de un 
buget suficient astfel încât 
atingerea obiectivului să fie 
realizabilă. „Bugetul e 
suficient pentru a asugura 
finanţarea tuturor cheltuielilor pentru ca echipa de 
fotbal şi personalul administrativ să-şi desfăşoare 
activitatea în condiţii normale.” a spus Edi Grama 
care a continuat „Este o nouă provocare, accederea 
în liga 1. Împreună cu noul staff vom face tot ce ne 
stă în putinţă ca echipa să revină în L1. Condiţiile 
asigurate de CJ Călăraşi împreună cu preşedintele 
Vasile Iliuţă, vor fi şi în continuare la un nivel ridicat 
şi cred că vom putea atinge obiectivul. Proiectul e 
unul pe termen lung şi include, pe lângă 
promovarea în L1, şi crearea unei baze optime 
pentru pregătirea copiilor şi a juniorilor”.

n Dunărea Călăraşi

Pentru 12 zile, mai exact în perioada 10-22 iulie, 
Dunărea Călăraşi se va antrena în Bulgaria la Bansko, 
acolo unde va disputa şi 5 jocuri de verificare, a 
anunţat luni noul preşedinte executiv Eugen 
Pîrvulescu care a mai adăugat „Pe 4 şi 5 iulie e 
programată vizita medicală iar până pe 10 jucătorii 
se vor antrena la Călăraşi”.

În ceea ce priveşte lotul cu care Cristian Pustai va 
aborda noul sezon al ligii a 2-a, Pîrvulescu a spus „Nu 
vă pot spune certitudini pentru că suntem în 
discuţii. Nu am semnat până acum nici un contract. 
Or să vină jucători la reunire iar până plecăm în 
Bulgaria sperăm ca domnul Cristian Pustai să aibă la 
dispoziţie cel puţin 80% din lotul cu care va aborda 
sezonul 2019 / 2020”.

Preşedintele Dunării, Florin Brişan a salutat 
desemnarea lui Cristian Pustai ca antrenor principal 
şi cooptarea în stafful executiv a lui Eugen Pîrvulescu 
subliniind că împreună cu principalul finanţator, 
Consiliul Judeţean dar şi cu iubitorii fotbalului 
călărăşean, „galben – albaştrii” pot reveni curând în 
primul eşalon. „Şi eu sunt încântat de alegerea, atât 
a domnului antrenor Cristi Pustai care pentru mine 
este un exemplu de profesionalism în fotbalul 
românesc, cât şi a domnului Pîrvulescu, şi am 
convingerea că împreună cu dumneavoastră, vom 
putea obţine o nouă promovare în liga 1” a spus 
Brişan care a mai adăugat „Dacă acum un an am fost 
o surpriză, acum clubul e o certitudine, să zic aşa, şi 
chiar dacă am retrogradat, consider că am învăţat 
din greşeli şi putem realiza obiectivul, adică 
promovarea în L1”.

Noul preşedinte executiv al Dunării, declarat Pîrvulescu care a mai adăugat că- preşedinte Iliuţă şi am găsit înţelegere la 
Eugen Pîrvulescu a declarat luni, în cadrul şi doreşte să retraiască şi la Călăraşi dumnealui. Am promisiunea că vor fi 
unei conferinţe de presă, că a venit la momentele plăcute, din 2013, cu Pandurii create toate condiţiile pentru ca în foarte 
Călăraşi ca să continue lucrurile bune şi Tg. Jiu, echipă unde a ocupat funcţia de scurt timp la Călăraşi să existe o 
foarte bune realizate aici, subliniind că preşedinte. „Mi-aş dori ca în aceşti 3 ani Academie de de Fotbal. Acesta e viitorul. 
lupta pentru promovarea în liga 1 nu va să retrăiesc momentele frumoase de la În primă fază vom aduce copii din judeţ, 
fio una deloc uşoară. „Am venit la Tg. Jiu. N-o să uit niciodată fluierul final apoi din judeţele limitate şi de cenu?, 
Călăraşi pentru a duce mai departe al arbitrului (n. r. Alexandru Tudor) din din toată ţara. Dacă vor fi condiţii bune 
lucrurile bune şi chiar foarte bune partida cu Astra Giurgiu (n.r. scor 1-1) de masă, cazare, şcoală, pregătire, atunci 
realizate de cei care au fost şi sunt în când Pandurii a devenit vicecampioană, cu siguranţă vor veni şi copiii” a conchis 
continuare în conducerea clubului în premieră. De ce nu şi la Călăraşi Eugen Pîrvulescu.
Dunărea. Este, într-adevăr, un moment pentru că Tg. Jiu are vreo sută de mii de 
mai dificil după o retrogradare venită în locuitori iar Călăraşiul, 60-70 de mii?! 
urma unui gol primit în minutul 96. E clar Mi-aş dori să trăiesc cu Dunărea şi 
că e foarte dureros. Am semnat un momentul din 29 august 2013 de la 
contract pe 3 ani şi sper din tot sufletul Braga când în urma golurilor lui Alin 
ca împreună să ducem Dunărea cât mai Buleică şi Alex. Ciucur (n.r. goluri 
repede pe prima scenă a fotbalului marcate în minutele 15 şi 117, după ce în 
românesc. Nu va fi o misiune uşoară dar tur Braga câştigase cu 1-0!), Pandurii s-
ne înhămăm la muncă pentru realizarea au calificat în grupele Europa League. Aş 
acestui obiectiv. Dacă ne uităm bine, dori să mai trăiesc o dată momentele 
marea majoritate a echipelor reprezintă astea şi apoi pot să mă las” a mai spus 
municipii reşedinţă de judeţ, plus alte Pîrvulescu.
două echipe din Bucureşti, formaţii cu O altă „misiune” a noului preşedinte 
bugete mari. Sunt sigur că va fi o luptă executiv la Călăraşi este demararea 
aprigă dar sper să fim acolo şi noi şi să proiectului Academia de Fotbal Dunărea 
ne luptăm pentru o promovare rapidă” a Călăraşi. „Am avut o discuţie cu domnul 

că bugetul noul sezon e unul 
corect.

Lucrăm de o 
săptămână la 
creionarea lotului. Pe 
piaţă sunt foarte De luni, Dunărea Călăraşi a reconstrucţie se porneşte de presează, perioada de 

mulţi jucători dar după intrat oficial în era „Cristi jos. Sunt jucători care şi-au transferuri e până în 
părerea mea se licitează un Pustai”. Antrenorul care a exprimat dorinţa să plece. E septembrie, aşa că ar fi bine 
pic cam mult pentru liga a 2-a. obţinut rezultate foarte bune mai bine pentru că nu poţi să nici să ne grăbim. Poţi să 
Jucătorii trebuie să dea pe banca Gazului a declarat că ţii pe nimeni cu forţa. E un alt aduci foarte mulţi jucători şi 
răspunsul pe teren. Sperăm că reconstrucâia e un proces început, cu un sistem în care să n-ai echipă. A fost o 
o să facem o echipă care să dificil ce trebuie făcută cu grijă eşti obligat să joci cu 2 experienţă. Din statistici, 
mulţumească pe toată subliniind că pentru noul sezon jucători născuţi sub 2000 şi Dunărea a rulat foarte mulţi 
lumea.”al ligii a 2-a care va demara pe atunci, cu siguranţă, în lotul jucători. Îmi doresc să am un 

Cristian Pustai, antrenor 3 august îşi doreşte un lot de Dunării se vor regăsi 6-7 lot de maxim 24 de jucători” a 
Dunărea Călăraşimaxim 24 de jucători. „La o fotbalişti tineri. Timpul me spus Pustai care a mai apreciat 

Cr. Pustai: Obiectivul poate fi atins 
pentru că am găsit aici oameni entuziaşti!

n Cristian Dumitru Pustai 
S-a născut la Mediaş pe 12 octombrie 
1965. A antrenat până acum pe Gaz 
Metan Mediaş (2006-2013), Pandurii 
Tg. Jiu (20.01.2013 – 23.04.2014), ASA 
Tg. Mureş (30.09.2014 – 17.12.2014), 
Rapid Bucureşti (08.01.2015 – 
14.04.2015), FC Botoşani (02.10.2015 
– 01.04.2016), Gaz Metan Mediaş 
(06.04.2016 – antrenor până în iunie 
2018 şi director tehnic din iunie 2018 
până la finalul sezonului).

E. Pîrvulescu: Sper, din tot sufletul, ca 
împreună să ducem Dunărea cât mai repede 

pe prima scenă a fotbalului românesc

Cr. Pustai: Îmi doresc să am 
un lot de maxim 24 de jucători!

n Eugen Pîrvulescu
S-a născut pe 9 octombrie 1963 la 
Mediaş. A condus clubul Pandurii 
Târgu Jiu în cea mai bună perioadă a 
sa, când a evoluat în grupele Europa 
League. Fost arbitru divizionar A, a 
condus formațiile, Voința Sibiu, 
Pandurii Târgu Jiu, Universitatea Cluj 
Napoca şi recent pentru o scurtă 
perioadă Academica Clinceni. O 
bună perioadă de timp a ocupat 
funcţia de director al Clubul Sportiv 
Municipal Mediaş 

Eduard Grama: 
Bugetul  e suficient!

Dunărea, 
cantonament 
în Bulgaria!

n Liga a 2-a

Fl. Brişan: Am învăţat 
din greşeli. Putem 
realiza obiectivul!

Vineri, 05 şi 12 iulie: ora 12.30 Cu: Zendaya, Tom Holland, Samuel L. 
Jackson, Jake GyllenhaalSâmbătă, 06 şi 13 iulie: ora 10.30 şi 

12.30 Gen film: Acţiune, Aventuri, Comedie, SF
Duminică, 07 şi 14 iulie: ora 10.30 şi 

Rating: AP12
12.30

Premiera în România: 31.05.2019
Povestea jucăriilor 4 - Spider-Man plecat în vacanță prin Europa 

cu prietenii, va fi în mod abrupt şi fără 3D
menajamente cooptat de Nick Fury într-o 

Regia: John Lasseter, Josh Cooley misiune, ce îl va face pe adolescent să 
Cu: Joan Cusack, Tom Hanks, Patricia rateze ocazia de a se relaxa cu prietenii şi 
Arquette, Keegan-Michael Key, Keanu cu Michelle.
Reeves
Gen film: Animaţie, varianta dublată

Informaţii suplimentare: tel: 0242-Rating: AG 
312800 şi site:www.culturalcl.ro Durată: 89 minute

Premiera în România: 28.06.2019 Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , 
nr. 5ACând o nouă jucărie, pe nume Forky, se 

alătură găştii lui Woody, o călătorie Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 
alături de prieteni dezvăluie cât de mare 2D):
poate fi lumea pentru o jucărie.

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani

05 – 11 iulie 12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani
Ora: 17.00, respectiv 20.00 Nu se efectuează rezervări.

Luni: ora 20.00
Biletele pot fi cumpărate cu o 
săptămână înainte de data Omul-Păianjen: 
spectacolului.

Departe de casă – 3D În zilele de luni filmul rulează începând 
Regia: Jon Watts cu ora 20.00.

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 4 - 14 iulie 2019

Povestea jucăriilor 4(3D) şi Omul-Păianjen: Departe de casă(3D)

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii optime pentru vizionarea unui spectacol atât 
în format 3D cât şi în format 2D puteţi viziona în perioada 4 - 14 iulie 2019 filmele: 
Povestea jucăriilor 4(3D) şi Omul-Păianjen: Departe de casă(3D). Filmele vor fi difuzate 
după cum urmează:

Începând de luni, 1 iulie 2019, la nivelul tuturor caselor judeţene de 
asigurări de sănătate se desfăşoară o nouă sesiune de contractare cu 
furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. 
Pentru a veni în sprijinul acoperirii nevoilor de sănătate ale asiguraţilor, 
CNAS a propus o serie de modificări menite să transpună, în actele 
normative, acele noutăţi care sunt necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 
Modificarile aduse vizează în principal următoarele aspecte:
- Pentru asistenţa medicală primară:
- se majorează cu aproximativ 34%, respectiv 25%, valoarea minim 
garantată a punctelor per capita şi pe serviciu, la 7,8 lei, respectiv 3,5 
lei;
- se introduce un nou serviciu, şi anume eliberarea unui document de 
atestare a gravidităţii pentru femeile însărcinate beneficiare ale 
pachetului minimal, astfel încât acestea să poată beneficia ulterior de 
pachetul de servicii de bază pe durata sarcinii şi lehuziei;
- Pentru asistenţa medicală clinică de specialitate din ambulatoriu:
- punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care 
pot fi raportate de medicul cu specialitatea psihiatrie pediatrică se 
dublează, de la 180 în medie pe zi la 360 în medie pe zi;
- Pentru asistenţa medicală paraclinică din ambulatoriu:
- se trece de la regularizarea trimestrială a sumelor contractate de 
furnizorii de servicii la regularizarea lunară, astfel încât fondurile 
neutilizate de unii furnizori să poată fi redistribuite mai rapid către 
furnizorii cu adresabilitate mai ridicată;
- pentru creşterea accesului asiguraţilor la serviciile medicale clinice şi 
paraclinice din ambulatoriu, inclusiv pentru cele de îngrijiri paliative, 
valabilitatea biletelor de trimitere se majorează la 90 de zile 
calendaristice pentru toate bolile cronice;
- Pentru asistenţa medicală spitalicească:
- se extinde pachetul de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim 
de spitalizare de zi, conform propunerilor formulate de unele comisii de 
specialitate ale Ministerului Sănătăţii, iar tariful pe caz ponderat (TCP) 
pentru unele spitale a fost majorat cu un procent cuprins intre 15% si 
40%;
- Pentru îngrijirile medicale/paliative la domiciliu:
- se dublează de la 90 la 180 numărul zilelor de îngrijiri la domiciliu de 
care poate beneficia un asigurat (90 de zile îngrijiri medicale la 
domiciliu şi 90 de zile îngrijiri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni).
Ca urmare a modificărilor efectuate în actele normative, în luna iulie se 
desfăşoară sesiunea de contractare pentru furnizorii de servicii care 
doresc să intre în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, 
urmând ca pentru furnizorii aflaţi deja în contract să se facă acte 
adiţionale de prelungire până la sfârşitul anului, cu reanalizarea 
indicatorilor care au stat la baza contractului iniţial.

Biroul de presă

Agenţia pentru Finanţarea Precizăm că preţul afişat on-line de lucru extrem de util pentru 
Investiţiilor Rurale a actualizat nu va cuprinde şi preţul serviciilor beneficiarii Programului şi poate fi 
Baza de date cu preţuri de de proiectare – acestea fac consultată de toţi fermierii sau 
referinţă prin introducerea unor procesatorii care doresc să afle obiectul procedurii de achiziţii 
noi categorii de elemente, costuri standard şi specificaţii pentru beneficiari privaţi.
respectiv hale şi grajduri. Astfel, tehnice pentru produse şi Având în vedere diversitatea 

echipamente de care au nevoie în pe pagina oficială de internet, proiectelor tip pentru hale şi 
dezvoltarea investiţiilor pe care le www.afir.info, a fost publicată cea grajduri, traderul are posibilitatea 
realizează. Reamintim faptul că mai recentă versiune a Ghidului de a încărca maximum 40 de 
documentele care vor fi transmise bazei de date cu preţuri de proiecte tip din fiecare categorie, 
de către cei care doresc să înscrie referinţă pentru silozuri, sere, pentru fiecare marcă, spre 
noi elemente în Baza de date vor fi hale şi grajduri utilizat pentru deosebire de silozuri şi sere, unde 
semnate doar electronic. În acest stabilirea modalitaţii de traderul poate înscrie maximum 
moment întreaga Bază de date a introducere de noi elemente şi de 20 de proiecte tip pentru fiecare 
AFIR cuprinde peste 36.000 de actualizare a informaţiilor de către marcă.
elemente înscrise, respectiv traderi.

Ghidul bazei de date cu preţuri de silozuri, sere, utilaje, maşini şi 
referinţă pentru silozuri, sere, echipamente specializate.” a 

Începând cu 27 iunie 2019, hale şi grajduri este disponibil pe precizat Directorul general al AFIR, 
producătorii, importatorii sau pagina de internet a AFIR, Adrian CHESNOIU.
dealerii pot încărca on-line în Baza www.afir.info, la secţiunea 
de date cu preţuri de referinţă a Informaţii utile – Baze de date cu Preţurile din Baza de date sunt AFIR proiecte tip pentru hale şi preţuri de referinţă. Pe aceeaşi exprimate în EURO sau USD şi nu grajduri. După verificarea de către pagină se regăseşte şi versiunea includ TVA. Preţul înscris personalul Agenţiei a noilor actualizată a Ghidului bazei de reprezintă preţul de vânzare către repere introduse şi publicarea date cu preţuri de referinţă beneficiar (cu transport, montaj, 
acestora în Baza de date online, pentru maşini, utilaje şi instructaj personal, punere în 
beneficiarii privaţi ai PNDR vor echipamente specializate.funcţiune, alte taxe etc.). 
putea achiziţiona direct 
respectivele produse sau  
ansamble, fără a mai parcurge 
procedura de achiziţie prin 
selecţie de oferte.

„Am adăugat două noi categorii în 
Baza de date cu preţuri de 
referinţă, mai precis hale şi 
grajduri, pentru a veni în sprijinul 
beneficiarilor privaţi ai PNDR care 
pot acum să-şi achiziţioneze direct 
aceste elemente, fără a mai 
parcurge nicio altă procedură de 
achiziţie, dar cu respectarea 
prevederilor procedurale ale AFIR. 
Baza de date cu preţuri de 
referinţă reprezintă un instrument 

CNAS: Noutăţi în aplicarea 
Contractului-cadru în 

semestrul II al anului 2019

n AGROINFO

Acum fermierii şi procesatorii din România 
pot achiziţiona hale şi grajduri prin Baza de 

date cu preţuri de referinţă a AFIR fără a 
mai parcurge procedura de achiziţii
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tehnic, să revin pe marginea terenului. 
Cred că n-are rost să vorbim de trecut, de 
palmares, trebuie să ne ancorăm în 
prezent, în viitor. E un început, probabil 
greu. În noul sezon, liga a 2-a s-ar părea 
că e mai interesantă decât liga 1 pentru 
că sunt cel puţin 9 echipe care şi-au 
anunţat dorinţa de a promova. Sper să 
realizăm acest proiect, unul care se 
întinde pe 2 ani. Sunt cel mai longeviv 
antrenor ca şi prezenţă la un club, la Gaz 
am stat 7 ani consecutivi pe banca 
tehnică. Dorinţa de continuitate e una 
dintre cerinţele mele. E foarte greu să 
faci imediat o echipă. Dar, acest obiectiv 
poate fi atins pentru că am găsit oameni 
entuziaşti, oameni care doresc să ne 
înhămăm repede la muncă şi să pornim 
pe un drum care nu va fi uşor. Important 
e că ne dorim acest lucru cu toţii.” a spus 
Cristian Pustai.

Luni dimineaţă în saţa de şedinţe a declarat printre altele că obiectivul privind 
Consiliului Judeţean a avut loc o promovarea este unul realizabil înciuda 
conferinţă de presă, la care a participat şi faptului că în viitorul sezon al ligii a 2-a 
preşedinţtele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă şi în există cel puţin 8-9 echipe care şi-au 
cadrul căreia au fost prezentaţi noul manifestat intenţia de a se bate pentru 
antrenor al Dunării, Cristian Pustai primele două poziţii care asigură 
precum şi cel care va ocupa funcţia de preezenţa în liga 1. „Mă bucur că am 
preşedinte executiv, Eugen Pîrvulescu. reuşit după o pauză de 1 an luată în 
Pustai care a semnat un angajament pe 2 cadrul cluzbului Gaz Metan pentru că am 
ani cu gruparea din B-dul Republicii, 39, a ocupat altă funcţie, cea de director 

Prezent luni în cadrul conferinţei de presă în care 
căreia au fost prezentaţi noul antrenor, Cristian 
Pustai dar şi preşedintele executiv, Eugen Pîrvulescu, 
Eduard Grama, desemnat 
recent de consilierii judeţeni 
ca membru în Consiliul 
Director al AFC Dunărea 
2005 Călăraşi, a dat asigurări 
că echipa va beneficia în noul 
sezon al ligii a 2-a de un 
buget suficient astfel încât 
atingerea obiectivului să fie 
realizabilă. „Bugetul e 
suficient pentru a asugura 
finanţarea tuturor cheltuielilor pentru ca echipa de 
fotbal şi personalul administrativ să-şi desfăşoare 
activitatea în condiţii normale.” a spus Edi Grama 
care a continuat „Este o nouă provocare, accederea 
în liga 1. Împreună cu noul staff vom face tot ce ne 
stă în putinţă ca echipa să revină în L1. Condiţiile 
asigurate de CJ Călăraşi împreună cu preşedintele 
Vasile Iliuţă, vor fi şi în continuare la un nivel ridicat 
şi cred că vom putea atinge obiectivul. Proiectul e 
unul pe termen lung şi include, pe lângă 
promovarea în L1, şi crearea unei baze optime 
pentru pregătirea copiilor şi a juniorilor”.

n Dunărea Călăraşi

Pentru 12 zile, mai exact în perioada 10-22 iulie, 
Dunărea Călăraşi se va antrena în Bulgaria la Bansko, 
acolo unde va disputa şi 5 jocuri de verificare, a 
anunţat luni noul preşedinte executiv Eugen 
Pîrvulescu care a mai adăugat „Pe 4 şi 5 iulie e 
programată vizita medicală iar până pe 10 jucătorii 
se vor antrena la Călăraşi”.

În ceea ce priveşte lotul cu care Cristian Pustai va 
aborda noul sezon al ligii a 2-a, Pîrvulescu a spus „Nu 
vă pot spune certitudini pentru că suntem în 
discuţii. Nu am semnat până acum nici un contract. 
Or să vină jucători la reunire iar până plecăm în 
Bulgaria sperăm ca domnul Cristian Pustai să aibă la 
dispoziţie cel puţin 80% din lotul cu care va aborda 
sezonul 2019 / 2020”.

Preşedintele Dunării, Florin Brişan a salutat 
desemnarea lui Cristian Pustai ca antrenor principal 
şi cooptarea în stafful executiv a lui Eugen Pîrvulescu 
subliniind că împreună cu principalul finanţator, 
Consiliul Judeţean dar şi cu iubitorii fotbalului 
călărăşean, „galben – albaştrii” pot reveni curând în 
primul eşalon. „Şi eu sunt încântat de alegerea, atât 
a domnului antrenor Cristi Pustai care pentru mine 
este un exemplu de profesionalism în fotbalul 
românesc, cât şi a domnului Pîrvulescu, şi am 
convingerea că împreună cu dumneavoastră, vom 
putea obţine o nouă promovare în liga 1” a spus 
Brişan care a mai adăugat „Dacă acum un an am fost 
o surpriză, acum clubul e o certitudine, să zic aşa, şi 
chiar dacă am retrogradat, consider că am învăţat 
din greşeli şi putem realiza obiectivul, adică 
promovarea în L1”.

Noul preşedinte executiv al Dunării, declarat Pîrvulescu care a mai adăugat că- preşedinte Iliuţă şi am găsit înţelegere la 
Eugen Pîrvulescu a declarat luni, în cadrul şi doreşte să retraiască şi la Călăraşi dumnealui. Am promisiunea că vor fi 
unei conferinţe de presă, că a venit la momentele plăcute, din 2013, cu Pandurii create toate condiţiile pentru ca în foarte 
Călăraşi ca să continue lucrurile bune şi Tg. Jiu, echipă unde a ocupat funcţia de scurt timp la Călăraşi să existe o 
foarte bune realizate aici, subliniind că preşedinte. „Mi-aş dori ca în aceşti 3 ani Academie de de Fotbal. Acesta e viitorul. 
lupta pentru promovarea în liga 1 nu va să retrăiesc momentele frumoase de la În primă fază vom aduce copii din judeţ, 
fio una deloc uşoară. „Am venit la Tg. Jiu. N-o să uit niciodată fluierul final apoi din judeţele limitate şi de cenu?, 
Călăraşi pentru a duce mai departe al arbitrului (n. r. Alexandru Tudor) din din toată ţara. Dacă vor fi condiţii bune 
lucrurile bune şi chiar foarte bune partida cu Astra Giurgiu (n.r. scor 1-1) de masă, cazare, şcoală, pregătire, atunci 
realizate de cei care au fost şi sunt în când Pandurii a devenit vicecampioană, cu siguranţă vor veni şi copiii” a conchis 
continuare în conducerea clubului în premieră. De ce nu şi la Călăraşi Eugen Pîrvulescu.
Dunărea. Este, într-adevăr, un moment pentru că Tg. Jiu are vreo sută de mii de 
mai dificil după o retrogradare venită în locuitori iar Călăraşiul, 60-70 de mii?! 
urma unui gol primit în minutul 96. E clar Mi-aş dori să trăiesc cu Dunărea şi 
că e foarte dureros. Am semnat un momentul din 29 august 2013 de la 
contract pe 3 ani şi sper din tot sufletul Braga când în urma golurilor lui Alin 
ca împreună să ducem Dunărea cât mai Buleică şi Alex. Ciucur (n.r. goluri 
repede pe prima scenă a fotbalului marcate în minutele 15 şi 117, după ce în 
românesc. Nu va fi o misiune uşoară dar tur Braga câştigase cu 1-0!), Pandurii s-
ne înhămăm la muncă pentru realizarea au calificat în grupele Europa League. Aş 
acestui obiectiv. Dacă ne uităm bine, dori să mai trăiesc o dată momentele 
marea majoritate a echipelor reprezintă astea şi apoi pot să mă las” a mai spus 
municipii reşedinţă de judeţ, plus alte Pîrvulescu.
două echipe din Bucureşti, formaţii cu O altă „misiune” a noului preşedinte 
bugete mari. Sunt sigur că va fi o luptă executiv la Călăraşi este demararea 
aprigă dar sper să fim acolo şi noi şi să proiectului Academia de Fotbal Dunărea 
ne luptăm pentru o promovare rapidă” a Călăraşi. „Am avut o discuţie cu domnul 

că bugetul noul sezon e unul 
corect.

Lucrăm de o 
săptămână la 
creionarea lotului. Pe 
piaţă sunt foarte De luni, Dunărea Călăraşi a reconstrucţie se porneşte de presează, perioada de 

mulţi jucători dar după intrat oficial în era „Cristi jos. Sunt jucători care şi-au transferuri e până în 
părerea mea se licitează un Pustai”. Antrenorul care a exprimat dorinţa să plece. E septembrie, aşa că ar fi bine 
pic cam mult pentru liga a 2-a. obţinut rezultate foarte bune mai bine pentru că nu poţi să nici să ne grăbim. Poţi să 
Jucătorii trebuie să dea pe banca Gazului a declarat că ţii pe nimeni cu forţa. E un alt aduci foarte mulţi jucători şi 
răspunsul pe teren. Sperăm că reconstrucâia e un proces început, cu un sistem în care să n-ai echipă. A fost o 
o să facem o echipă care să dificil ce trebuie făcută cu grijă eşti obligat să joci cu 2 experienţă. Din statistici, 
mulţumească pe toată subliniind că pentru noul sezon jucători născuţi sub 2000 şi Dunărea a rulat foarte mulţi 
lumea.”al ligii a 2-a care va demara pe atunci, cu siguranţă, în lotul jucători. Îmi doresc să am un 

Cristian Pustai, antrenor 3 august îşi doreşte un lot de Dunării se vor regăsi 6-7 lot de maxim 24 de jucători” a 
Dunărea Călăraşimaxim 24 de jucători. „La o fotbalişti tineri. Timpul me spus Pustai care a mai apreciat 

Cr. Pustai: Obiectivul poate fi atins 
pentru că am găsit aici oameni entuziaşti!

n Cristian Dumitru Pustai 
S-a născut la Mediaş pe 12 octombrie 
1965. A antrenat până acum pe Gaz 
Metan Mediaş (2006-2013), Pandurii 
Tg. Jiu (20.01.2013 – 23.04.2014), ASA 
Tg. Mureş (30.09.2014 – 17.12.2014), 
Rapid Bucureşti (08.01.2015 – 
14.04.2015), FC Botoşani (02.10.2015 
– 01.04.2016), Gaz Metan Mediaş 
(06.04.2016 – antrenor până în iunie 
2018 şi director tehnic din iunie 2018 
până la finalul sezonului).

E. Pîrvulescu: Sper, din tot sufletul, ca 
împreună să ducem Dunărea cât mai repede 

pe prima scenă a fotbalului românesc

Cr. Pustai: Îmi doresc să am 
un lot de maxim 24 de jucători!

n Eugen Pîrvulescu
S-a născut pe 9 octombrie 1963 la 
Mediaş. A condus clubul Pandurii 
Târgu Jiu în cea mai bună perioadă a 
sa, când a evoluat în grupele Europa 
League. Fost arbitru divizionar A, a 
condus formațiile, Voința Sibiu, 
Pandurii Târgu Jiu, Universitatea Cluj 
Napoca şi recent pentru o scurtă 
perioadă Academica Clinceni. O 
bună perioadă de timp a ocupat 
funcţia de director al Clubul Sportiv 
Municipal Mediaş 

Eduard Grama: 
Bugetul  e suficient!

Dunărea, 
cantonament 
în Bulgaria!

n Liga a 2-a

Fl. Brişan: Am învăţat 
din greşeli. Putem 
realiza obiectivul!

Vineri, 05 şi 12 iulie: ora 12.30 Cu: Zendaya, Tom Holland, Samuel L. 
Jackson, Jake GyllenhaalSâmbătă, 06 şi 13 iulie: ora 10.30 şi 

12.30 Gen film: Acţiune, Aventuri, Comedie, SF
Duminică, 07 şi 14 iulie: ora 10.30 şi 

Rating: AP12
12.30

Premiera în România: 31.05.2019
Povestea jucăriilor 4 - Spider-Man plecat în vacanță prin Europa 

cu prietenii, va fi în mod abrupt şi fără 3D
menajamente cooptat de Nick Fury într-o 

Regia: John Lasseter, Josh Cooley misiune, ce îl va face pe adolescent să 
Cu: Joan Cusack, Tom Hanks, Patricia rateze ocazia de a se relaxa cu prietenii şi 
Arquette, Keegan-Michael Key, Keanu cu Michelle.
Reeves
Gen film: Animaţie, varianta dublată

Informaţii suplimentare: tel: 0242-Rating: AG 
312800 şi site:www.culturalcl.ro Durată: 89 minute

Premiera în România: 28.06.2019 Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , 
nr. 5ACând o nouă jucărie, pe nume Forky, se 

alătură găştii lui Woody, o călătorie Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 
alături de prieteni dezvăluie cât de mare 2D):
poate fi lumea pentru o jucărie.

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani

05 – 11 iulie 12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani
Ora: 17.00, respectiv 20.00 Nu se efectuează rezervări.

Luni: ora 20.00
Biletele pot fi cumpărate cu o 
săptămână înainte de data Omul-Păianjen: 
spectacolului.

Departe de casă – 3D În zilele de luni filmul rulează începând 
Regia: Jon Watts cu ora 20.00.

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 4 - 14 iulie 2019

Povestea jucăriilor 4(3D) şi Omul-Păianjen: Departe de casă(3D)

Într-un spaţiu modern care oferă condiţii optime pentru vizionarea unui spectacol atât 
în format 3D cât şi în format 2D puteţi viziona în perioada 4 - 14 iulie 2019 filmele: 
Povestea jucăriilor 4(3D) şi Omul-Păianjen: Departe de casă(3D). Filmele vor fi difuzate 
după cum urmează:

Începând de luni, 1 iulie 2019, la nivelul tuturor caselor judeţene de 
asigurări de sănătate se desfăşoară o nouă sesiune de contractare cu 
furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. 
Pentru a veni în sprijinul acoperirii nevoilor de sănătate ale asiguraţilor, 
CNAS a propus o serie de modificări menite să transpună, în actele 
normative, acele noutăţi care sunt necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 
Modificarile aduse vizează în principal următoarele aspecte:
- Pentru asistenţa medicală primară:
- se majorează cu aproximativ 34%, respectiv 25%, valoarea minim 
garantată a punctelor per capita şi pe serviciu, la 7,8 lei, respectiv 3,5 
lei;
- se introduce un nou serviciu, şi anume eliberarea unui document de 
atestare a gravidităţii pentru femeile însărcinate beneficiare ale 
pachetului minimal, astfel încât acestea să poată beneficia ulterior de 
pachetul de servicii de bază pe durata sarcinii şi lehuziei;
- Pentru asistenţa medicală clinică de specialitate din ambulatoriu:
- punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care 
pot fi raportate de medicul cu specialitatea psihiatrie pediatrică se 
dublează, de la 180 în medie pe zi la 360 în medie pe zi;
- Pentru asistenţa medicală paraclinică din ambulatoriu:
- se trece de la regularizarea trimestrială a sumelor contractate de 
furnizorii de servicii la regularizarea lunară, astfel încât fondurile 
neutilizate de unii furnizori să poată fi redistribuite mai rapid către 
furnizorii cu adresabilitate mai ridicată;
- pentru creşterea accesului asiguraţilor la serviciile medicale clinice şi 
paraclinice din ambulatoriu, inclusiv pentru cele de îngrijiri paliative, 
valabilitatea biletelor de trimitere se majorează la 90 de zile 
calendaristice pentru toate bolile cronice;
- Pentru asistenţa medicală spitalicească:
- se extinde pachetul de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim 
de spitalizare de zi, conform propunerilor formulate de unele comisii de 
specialitate ale Ministerului Sănătăţii, iar tariful pe caz ponderat (TCP) 
pentru unele spitale a fost majorat cu un procent cuprins intre 15% si 
40%;
- Pentru îngrijirile medicale/paliative la domiciliu:
- se dublează de la 90 la 180 numărul zilelor de îngrijiri la domiciliu de 
care poate beneficia un asigurat (90 de zile îngrijiri medicale la 
domiciliu şi 90 de zile îngrijiri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni).
Ca urmare a modificărilor efectuate în actele normative, în luna iulie se 
desfăşoară sesiunea de contractare pentru furnizorii de servicii care 
doresc să intre în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, 
urmând ca pentru furnizorii aflaţi deja în contract să se facă acte 
adiţionale de prelungire până la sfârşitul anului, cu reanalizarea 
indicatorilor care au stat la baza contractului iniţial.

Biroul de presă

Agenţia pentru Finanţarea Precizăm că preţul afişat on-line de lucru extrem de util pentru 
Investiţiilor Rurale a actualizat nu va cuprinde şi preţul serviciilor beneficiarii Programului şi poate fi 
Baza de date cu preţuri de de proiectare – acestea fac consultată de toţi fermierii sau 
referinţă prin introducerea unor procesatorii care doresc să afle obiectul procedurii de achiziţii 
noi categorii de elemente, costuri standard şi specificaţii pentru beneficiari privaţi.
respectiv hale şi grajduri. Astfel, tehnice pentru produse şi Având în vedere diversitatea 

echipamente de care au nevoie în pe pagina oficială de internet, proiectelor tip pentru hale şi 
dezvoltarea investiţiilor pe care le www.afir.info, a fost publicată cea grajduri, traderul are posibilitatea 
realizează. Reamintim faptul că mai recentă versiune a Ghidului de a încărca maximum 40 de 
documentele care vor fi transmise bazei de date cu preţuri de proiecte tip din fiecare categorie, 
de către cei care doresc să înscrie referinţă pentru silozuri, sere, pentru fiecare marcă, spre 
noi elemente în Baza de date vor fi hale şi grajduri utilizat pentru deosebire de silozuri şi sere, unde 
semnate doar electronic. În acest stabilirea modalitaţii de traderul poate înscrie maximum 
moment întreaga Bază de date a introducere de noi elemente şi de 20 de proiecte tip pentru fiecare 
AFIR cuprinde peste 36.000 de actualizare a informaţiilor de către marcă.
elemente înscrise, respectiv traderi.

Ghidul bazei de date cu preţuri de silozuri, sere, utilaje, maşini şi 
referinţă pentru silozuri, sere, echipamente specializate.” a 

Începând cu 27 iunie 2019, hale şi grajduri este disponibil pe precizat Directorul general al AFIR, 
producătorii, importatorii sau pagina de internet a AFIR, Adrian CHESNOIU.
dealerii pot încărca on-line în Baza www.afir.info, la secţiunea 
de date cu preţuri de referinţă a Informaţii utile – Baze de date cu Preţurile din Baza de date sunt AFIR proiecte tip pentru hale şi preţuri de referinţă. Pe aceeaşi exprimate în EURO sau USD şi nu grajduri. După verificarea de către pagină se regăseşte şi versiunea includ TVA. Preţul înscris personalul Agenţiei a noilor actualizată a Ghidului bazei de reprezintă preţul de vânzare către repere introduse şi publicarea date cu preţuri de referinţă beneficiar (cu transport, montaj, 
acestora în Baza de date online, pentru maşini, utilaje şi instructaj personal, punere în 
beneficiarii privaţi ai PNDR vor echipamente specializate.funcţiune, alte taxe etc.). 
putea achiziţiona direct 
respectivele produse sau  
ansamble, fără a mai parcurge 
procedura de achiziţie prin 
selecţie de oferte.

„Am adăugat două noi categorii în 
Baza de date cu preţuri de 
referinţă, mai precis hale şi 
grajduri, pentru a veni în sprijinul 
beneficiarilor privaţi ai PNDR care 
pot acum să-şi achiziţioneze direct 
aceste elemente, fără a mai 
parcurge nicio altă procedură de 
achiziţie, dar cu respectarea 
prevederilor procedurale ale AFIR. 
Baza de date cu preţuri de 
referinţă reprezintă un instrument 

CNAS: Noutăţi în aplicarea 
Contractului-cadru în 

semestrul II al anului 2019

n AGROINFO

Acum fermierii şi procesatorii din România 
pot achiziţiona hale şi grajduri prin Baza de 

date cu preţuri de referinţă a AFIR fără a 
mai parcurge procedura de achiziţii
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