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Ambulatoriul de la Filantropia, la licitaþie

Autoritãþile locale au scos
la licitaþie serviciile de dirigenþie de ºantier pe perioada execuþiei lucrãrilor
de reabilitare a Ambulatoriului de la Spitalul Filantropia. Conform documentaþiei, obiectivul contractului îl reprezintã asistenþa
tehnicã în administrarea
contractului de lucrãri. Ca
ºi întindere, lucrarea trebuie sã se termine în 15 luni,
urmând ca recepþia sã se facã
în maxim douã luni de la încheierea ºantierului.
actualitate / 2

Sã supravieþuim
fãrã guvern!
Craiova capoteazã
în Cupã, în Copou
sport / 8
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actualitate

Sã supravieþuim fãrã guvern!
MIRCEA CANÞÃR
Într-o împrejurare prin 2004, invitat la o emisiune de televiziune, realizatã din câte îmi amintesc de Mihaela
Rãdulescu, Adrian Nãstase pe atunci
premier, mãrturisea cã dintre pãsãri îi
plac vulturii, dintre compozitori Wagner ºi dintre pictori Picasso, mai ales
cel din perioada albastrã ºi roz. Faptul cã gusturile domniei sale mergeau
spre sublimitãþi solemne, melancolii
diafane, rafinate fineþuri, n-a prea plãcut criticilor, reproºându-i-se cã în
viaþa cotodianã e înconjurat de o colecþie de oameni, nu toþi pe mãsura
opþiunilor sale de gust. Lãsãm de-o
parte faptul cã nici celelalte partide nu
excelau în privinþa scutirii de accidente fizionomice indezirabile, nici al spiritului ºi onestitãþii. Adrian Nãstase era
premier ºi se ºtia deja cã urma sã fie
candidatul social-democraþilor la alegerile prezidenþiale din acel an. Cult,

carismatic, preþios în exprimare, fusese ministru de Externe ºi era liderul
social-democraþilor. Alfred Moses,
fostul ambasador american în România (1994-1997), în cartea sa de memorii intitulatã „Jurnal de Bucureºti.
Drumul de la întuneric la luminã”
scrie avantajos de Adrian Nãstase, cunoscându-l mai bine într-o vreme în
care era preºedintele Camerei Deputaþilor. Adrian Nãstase chiar consemneazã într-o mini-cronicã, cã în ianuarie 2001, dupã numirea sa ca premier,
Alfred Moses a scris un frumos articol în International Herald Tribune.
Despre Adrian Nãstase încã se vorbeºte, nu rareori avantajos în spaþiul
public, citându-i-se parcimonios anumite puncte de vedere. Nu face, se
subînþelege, unanimitate, dar ceea ce
afirmã în tableta „Dialog peripatetic
despre mine ºi PSD”, de pe blogul sãu,

sunã neliniºtitor. Trimiterea este la ingratitudinea contagioasã, care face
prozeliþi, ºi nu numai. Ca sã rãmânem
în „mediu”, citatul îi aparþine, spunea
Nicolae Titulescu cã „nu e nevoie sã
fi trãdãtor ca sã pierzi un neam, e
suficient sã fi nepriceput”. Iatã
cum îl descoperim pe Nicolae Titulescu comtemporan cu noi. De ceva
vreme nu avem guvern. Nici nu avea
cum sã rãmânã „în viaþã” de vreme
ce în Parlament era susþinut doar prin
trãdãri, traseism ºi concesii majore.
Acum nimeni nu mai înþelege ce doreºte noul guvern condus de Florin
Cîþu: sã fie investit în Parlament sau
sã nu fie, spre a se forþa pe cât se
poate alegerile anticipate. Dacã PSD
care a bãgat þara în NATO ºi în UE
(finalizând în decembrie 2004 negocierile de aderare) este stigmatizat de
actualul preºedinte, în toate împreju-

rãrile, prin cliºee de acum obositoare, ne-am aºtepta la o frazã udatã cu
lacrimi, precum cea a lui Traian Bãsescu, conform cãreia „nici un partid
nu a fãcut atât de mult bine ca PDL”.
Ni s-a tot reiterat de Klaus Iohannis
cã PNL este cel mai bun. ªi afirmaþia
trebuie repetatã ca alegãtorii sã nu
cumva sã uite. La orizont oricum se
aratã alegerile locale, dar ºi ameninþarea teribilã a epidemiei COVID-19.
ªi dupã titlurile alarmante din presa
italianã de ieri, conform cãrora peninsula devine un „Wuhan al Europei”,
dupã ce premierul Giuseppe Conte a
anunþat mãsuri drastice, ºcolile ºi universitãþile fiind închise pânã la 15 martie, ca mãsurã de precauþie, nici nu
ºtim la ce sã ne mai gândim, cu febrilitate ºi îngrijorare. ªi revin: ce minte
ordonatã avea Adrian Nãstase! Dar nu
ne-a plãcut. ªi asta nu se discutã.
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de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu, când a fãcut
gimnasticã, era as la paralele, de când a intrat în
politicã, e as la parale.

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a aprobat, în urmã cu
câteva zile Regulamentul de avizare a propunerilor de Curriculum în Dezvoltare Localã (CDL), desfãºurat în unitãþile de
învãþãmânt profesional ºi tehnic din judeþ. Proiectarea CDL se
subsumeazã principiilor curricumului naþional, dar este determinat de urmãtoarele scopuri fundamentale, specifice dezvoltãrii: dobândirea, de cãtre absolvenþi, a unitãþilor de rezultate
ale învãþãrii necesare pentru adaptarea, în prezent ºi, mai ales,
în viitor la cerinþele unei pieþe a muncii aflate într-o continuã
ºi rapidã schimbare; dobândirea, de cãtre absolvenþi, a acelor
competenþe – cheie transferabile, necesare pentru integrarea
socialã ºi pe piaþa muncii. De asemenea, a fost stabilit ºi calendarul de avizare ºi aprobare a CDL-urilor.
Vorbind despre CDL, acestea
reprezintã oferta educaþionalã propusã de ºcoalã, în concordanþã cu
nevoile ºi interesele de învãþare ale
elevilor, cu specificul ºcolii ºi cu
nevoile comunitãþii locale/ partenerilor economici. „Proiectarea ºi evaluarea CDL-urilor implicã angajarea partenerilor sociali (operatori
economici, asociaþii/organizaþii locale ale angajatorilor ºi/sau ale angajaþilor) în procesul de identificare a competenþelor specifice pieþei
forþei de muncã locale ºi a situaþiilor de învãþare oferite elevilor. Se
rãspunde, astfel, nevoii de acorda-

re a unei mai mari flexibilitãþi unitãþilor de învãþãmânt profesional ºi
tehnic, cu privire planificarea ºi proiectarea ofertei de pregãtire a elevilor, în parteneriat cu operatorii economici ºi instituþiile publice care fac
parte din program”, a precizat prof.
Simona Ciulu, inspector pentru
învãþãmântul profesional ºi tehnic,
în cadrul ISJ Dolj.

Mai multe etape de parcurs

Sunt mai multe etape de parcurs, în vederea elaborãrii CDL.
Prima este cea de identificare a
nevoilor locale de calificãri profe-

sionale, prin investigaþii realizate cu
sprijinul partenerilor sociali , agenþilor economici, ONG –urilor, etc.
; analiza documentelor de planificare educaþionalã pe termen scurt
ºi mediu; rezultatele studiilor pe
piaþa muncii. Cea de-a doua se referã la stabilirea grupului de lucru
în vederea elaborãrii CDL, acesta
trebuind sã aibã o structurã bipartitã: reprezentanþi ai unitãþilor de
învãþãmânt, respectiv ai mediului
economic de la nivel local. Al treilea pas se referã la proiectarea
CDL, pentru fiecare an de studiu
în parte, pregãtirea practicã a ele-

vilor putându-se desfãºura atât prin
ore de laborator tehnologic, cât ºi
prin ore de instruire practicã, stabilite de comun acord între unitatea de învãþãmânt ºi partenerul din
program. Ultima etapã se referã la
avizarea ºi aprobarea CDL.

Procedurile încep pe 13 martie

Avizarea ºi aprobarea CDL se realizeazã anual, existând posibilitatea
prelungirii valabilitãþii , în cazul în
care nu intervin modificãri cu privire la rezultatele învãþãrii ºi/sau situaþiile de învãþare solicitate de partenerii sociali. În cazul prelungirii,
se vor ataºa doar copii conform cu
originalul ale fiºor de evaluare. Trebuie respectatã toatã legislaþia referitoare la învãþãmântul profesional
ºi tehnic, pentru toþi anii de studiu
ºi ciclurile de învãþãmânt. Calendarul de avizare ºi aprobare va debuta pe 13 martie, prin avizarea
CDL-urilor în comisia metodicã a
ariei curriculare „Tehnologii”. Pe
20 martie , va avea loc avizarea
acestora în Consiliul de Administraþiei al unitãþii de învãþãmânt profesional ºi tehnic. În perioada 23
martie – 3 aprilie, la ISJ Dolj se
vor depune CDL-urile, acestea
urmând sã primeascã acceptul
ºtiinþific în intervalul 27 aprilie –
10 mai, pe 29 mai urmând sã fie
aprobate în CA al ISJ Dolj. Calendarul poate fi revizuit în funcþie de
aprobarea planului de ºcolarizare.
CRISTI PÃTRU
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Ambulatoriul de la Filantropia, la licitaþie
Autoritãþile locale au scos la licitaþie serviciile de dirigenþie de ºantier pe perioada execuþiei
lucrãrilor de reabilitare a Ambulatoriului de la
Spitalul Filantropia. Conform documentaþiei,
obiectivul contractului îl reprezintã asistenþa
tehnicã în administrarea contractului de lucrãri.
Ca ºi întindere, lucrarea trebuie sã se termine
în 15 luni, urmând ca recepþia sã se facã în maxim douã luni de la încheierea ºantierului.

Ambulatoriul de la Spitalul
Municipal „Filantropia” se
reabiliteazã, dupã cum se ºtie,
cu fonduri europene. Iniþial,
autoritãþile se pregãtiserã sã
inclusã lucrarea pe fonduri de la
bugetul local, dar mai apoi a
apãrut posibilitatea accesãrii
fondurilor europene. În iulie
2018, a fost votat, de cãtre
consilierii municipali, documentaþia pentru aceastã reabilitare,
recomandând, printre alte, ºi o
consolidare a zidurilor astfel
încât, la final, clãdirea sã poatã
sã fie încadratã în clasa III de
risc seismic. Tot pentru protecþia
clãdirii, s-a recomandat ºi
renunþarea la coºurile de fum,
care urmau sã fie demolate.

O finanþare de 11 milioane
de lei, fonduri europene

Contractul de finanþare
europeanã a fost semnat în

luna mai 2019, investiþia fiind
finanþatã în cadrul Programului Operaþional Regional
(POR) 2014-2020, axa
prioritarã 8 ”Dezvoltarea
infrasctructurii sanitare ºi
sociale. Valoarea totalã a
proiectului a fost de
11.134.246,93 lei, din care
suma solicitatã a fost de
10.486.733,89 lei
(2.253.999,76 euro), restul
fiind acoperit de la bugetul
local. Contractul a fost
semnat de cãtre conducerea
ADR Sud-Vest Oltenia ºi
primarul Craiovei, Mihail
Genoiu. ”Acest proiect este
de o mare însemnãtate pentru
noi, având în vedere multiplele spaþii de lucru de la Spitalul
Filantropia, unde în acest
moment activitatea de ambulatoriu se desfãºoarã în mod
provizoriu într-o clãdire care

a fost dezafectatã în urmã cu
doi ani ºi datã în folosinþã
spitalului. Vrem ca acest proiect
sã se deruleze rapid, pentru cã
la acest contract de finanþare
avem deja proiectul de execuþie
actualizat ºi se va trece rapid la
procedura de achiziþie a execuþiei”, a afirmat Genoiu, la
semnarea contractului.

Lucrarea, scoasã la licitaþie
în 2019

În cadrul proiectului, s-a
urmãrit creºterea calitãþii
serviciilor de îngrijire medicalã primarã acordatã persoanelor cu acces deficitar la
serviciile de sãnãtate din
municipiul Craiova prin
reabilitarea ºi modernizarea
pavilionului. Lucrarea de
execuþie, care a fost scoasã la
licitaþie în luna august 2019,
constã în recompartimentarea

etajul astfel încât zidurile de la
etaj sa aibã corespondenþa pe
veriticalã cu zidurile de la
parter. Proiectul mai presupune ºi intervenþii la acoperiº,
prin demolarea coºurilor de
fum ºi crearea de sâmburi de
beton în locul acestora.

Lift exterior ºi rampã pentru
persoanele cu dizabilitãþi

La Ambulatoriul de la
Filantropia s-a refãcut ºi
ºarpanta de lemn ºi învelitoarea de tablã. Proiectul a
prevãzut, de asemenea,
construirea unui lift exterior,
care sã fie realizat dintr-o
construcþie metalicã. În cadrul
proiectului, a mai fost inclusã
amenajarea unui elevator de tip
rampã pentru persoane cu
dizabilitãþi, precum ºi construcþia unei platforme de
beton pentru colectarea

selectivã a gunoiului. Se
înlocuieºte tâmplãria ºi se
schimbã integral instalaþiile
sanitare ºi electrice.

Se schimbã ºi toate
instalaþiile sanitare

În proiect, a mai fost
inclusã înlocuirea integralã a
instaþiilor electrice interioare
ºi exteriore, precum ºi
montarea unui sistem de
detecþie ºi avertizare la
incendiu ºi un sistem video ºi
semnalizarea antiefracþie. În
cadrul finanþãrii europene,
Ambulatoriul de la Spitalul
Filantropia va primi ºi dotãri
speciale, cum sunt echipamente, instrumentar, aparaturã medicalã, mobilier medical,
echipamente IT, mobilier,
dotãri PSI, maºini curãþenie,
dozatoare apã ºi alte dotãri
necesare funcþionãrii.
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”Importanþa laboratorului medical
pentru pacient”
Ordinul Biochimiºtilor, Biologilor ºi Chimiºtilor în Sistemul Sanitar din
România, filiala Dolj, organizeazã sâmbãtã, 7 martie a.c, la Hotel Europeca,
Craiova, prima Conferinþã ªtiinþificã cu titlul ”Importanþa laboratorului medical
pentru pacient”. Trei membri ai filialei OBBCSSR Bucureºti, doctori în ºtiinþe,
formatori acreditaþi de Ministerul Sãnãtãþii, membri ai organizaþiilor internaþionale de profil, vor prezenta Lucrãrile ªtiinþifice de mare actualitate.
Implementarea în bacteriologie a standardului EUCAST între deziderat ºi REALITATE – dr. Elvira Borcan Ianculescu, formator acreditat de Ministerul
Sãnãtãþii Colaborarea dintre membrii
OBBCSSR care lucreazã în laboratoare
ºi cei care lucreazã în controlul extern
al calitãþii. Prezentãri de cazuri – dr.
Georgeta Sorescu, formator acreditat de
Ministerul Sãnãtãþii Încredere în rezultatele analizelor medicale ºi Competenþa specialiºtilor din laboratoarele medicale – dr. Constanþa Popa, formator
acreditat de Ministerul Sãnãtãþii.

Coeficientul de variaþie este un
parametru statistic

Biochimistul medical principal Emanuel Pãtru,Preºedinte în exerciþiu al
Filialei OBBCSSR Dolj, susþine cã laboratoarele de analize medicale din
România furnizeazã rezultate de calitate. „Avem dovezi ºtiinþifice ca pacienþii români pot ºi trebuie sã aibã încredere în analizele medicale efectuate în

România. Coeficientul de variaþie (CV)
este un parametru statistic care mãsoarã gradul de împrãºtiere al valorilor
rezultatelor analizelor medicale furnizate de diferite laboratoare la mãsurarea aceleaºi probe biologice umane. Cu
cât valoarea CV este mai micã între
valorile mãsurate de mai multe laboratoare din aceleaºi probã biologicã umanã, cu atât este mai corect diagnosticul pus pacienþilor de cãtre medic.
Rezultatele laboratoarelor de analize
medicale din România aratã cã pentru
analizele medicale luate în studiu coeficienþii de variaþie ( CV) sunt mai mici
decât ai laboratoarelor de analize medicale din alte þãri”, a explicat Emanuel Pãtru, preºedintele Comisiei Naþionale de Studii ºi Strategii a OBBCSSR.

Implementarea standardului
EUCAST la nivel naþional presupune
multã muncã

Biochimistul Emanuel Pãtru a mai
spus cã testarea sensibilitãþii la anti-

biotice este esenþialã pentru orientarea terapiei precum ºi pentru supravegherea rezistenþei antimicrobiene.EUCAST (Comitetul European pentru Testarea Sensibilitatii la Antibiotice) recomandã adoptarea progresivã a standardului european de testare
a sensibilitãþii la antibiotice, de cãtre
toate statele membre, în scopul armonizãrii metodelor ºi comparabilitãþii rezultatelor. „Actual, standardul
este utilizat de o mare majoritate de
laboratoare din Europa ºi de o micã
parte dintre laboratoarele din România. Implementarea standardului EUCAST la nivel naþional presupune
multã muncã, perfecþionare, abilitãþi/
expertizã, precum ºi discuþii, consultãri ºi instruiri periodice; totodatã
este nevoie de pregãtirea specialiºtilor, într-un cadru organizat, precum
ºi informarea clinicienilor, anterior
implemetãrii, privind funcþionarea,
beneficiile ºi limitele standardului. 7080% dintre diagnosticele medicale
sunt puse de medicii clinicieni pe baza
rezultatelor analizelor medicale, deci
laboratorul medical este foarte important pentru pacient”.

Mulþi dintre biochimiºtii din sistemul
sanitar au doctorate în medicinã

Biochimiºtii, biologii ºi chimiºtii din
sistemul sanitar lucreazã alãturi de co-

legii medici cu specialitatea medicinã
de laborator pentru ca medicii clinicieni sã poatã pune pacienþilor un diagnostic corect. „Biochimiºtii, biologii
ºi chimiºtii din sistemul sanitar nu
sunt simpli ”manipulatori”, utilizatori
de aparate, dimpotrivã, sunt specialiºti
care au specialitãþi medicale obþinute
prin examene naþionale organizate de
Ministerul Sãnãtãþii ca ºi pentru medici ºi farmaciºti. Mulþi dintre biochimiºtii, biologii ºi chimiºtii din sistemul sanitar, au doctorate în medicinã
sau în ºtiinþele vieþii biologie sau chimie ºi au funcþii în diferite asociaþii,
fundaþii de profil medical din România. Legislaþia actualã precizeazã cã
numai medicii ºi biochimiºtii, biologii
ºi chimiºtii au dreptul legal de a parafa ºi semna rezultatele analizelor medicale, asumându-ºi în acest fel valorile rezultatelor pe care le furnizeazã
pe buletinul de analizã care ajunge la
medicul clinician. Mulþi dintre membrii OBBCSSR au similar colegilor
medici, activitate integratã prin cumul
de funcþii, lucreazã atât în laboratoarele medicale ca biochimiºti, biologi,
chimiºti, cât ºi în învãþãmântul superior în calitate de cadre universitare”,
a mai menþionat biochimistul medical
principal Emanuel Pãtru, membru Supleant al Biroului Executiv Naþional al
OBBCSSR.

6.79% rata ºomajului înregistrat în evidenþele
AJOFM Dolj în luna ianuarie 2020
La sfârºitul lunii ianuarie 2020, rata ºomajului înregistrat
la nivelul judeþului Dolj a fost de 6,79 % corespunzãtoare
unui numãr total de 18.067 ºomeri, din care 7.504 femei.
Din totalul de 18.067 persoane înregistrate în evidenþele
AJOFM Dolj, 2.230erau beneficiari de indemnizþie de ºomaj,
iar 15.837 erau ºomeri neindemnizaþi. În ceea ce priveºte mediul de rezidenþã, 15.325 ºomeriprovin din mediul rural ºi
2.742sunt din mediul urban.
ªomerii fãrã studii/cu nivel

de instruire primar au ponderea
cea mai mare în totalul ºomerilor înregistraþi în evidenþele
AJOFM Dolj (37.9%), urmaþi de
cei cu nivel de instruire gimnazial (27.7%), iar 21.6% au absolvit învãþãmânt liceal/postliceal. ªomerii cu nivel instruire
profesional reprezintã 10.8 %
din totalul ºomerilor înregistraþi,

iar cei cu studii superioare au o
pondere de 2 %.
Structura ºomerilor înregistraþi pe nivel de ocupabilitate,
stabilit prin profilare, se prezintã astfel: 11.488 persoane foarte greu ocupabile, 4.585 greu
ocupabile,1.211 mediu ocupabile, iar 783 sunt persoane uºor
ocupabile. Încadrarea într-o
categorie de ocupabilitate se realizeazã ca urmare a activitãþii
de profilare a persoanelor înregistrate în evidenþele noastre.
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Pe urmele istoriei. Miruna Boruzescu - o creatoare
de costume de teatru ºi film din Bunie
Miruna Boruzescu a fost o creatoare româncã de costume de teatru ºi film, nãscutã în Craiova la data de 14 iulie
1945. Tot ea a colaborat cu mai multe instituþii culturale ºi
a participat la festivaluri. În Franþa, aceasta a lucrat cu
Théâtre National de Chaillot, Comédie-Française, Opéra
National de Paris, în America de Nord cu Metropolitan
Opera (New York), Arena Stage Theater (Washington,
DC), Lyric Opera (Chicago) ºi Vancouver Opera, în Europa Occidentalã la Festivalul Maggio Musicale (Florenþa),
Festivalul Spoleto, De Nederlandse Opera (Amsterdam),
Théâtre Royal de la Monnaie (Bruxelles)

Miruna Boruzescu a lucrat
cu Radu Boruzescu, acesta
din urmã a fost actor ºi scenograf român. El i-a devenit
soþ, Miruna Borunzescu fiind

principala sa colaboratoare. Aceasta a realizat costumele actorilor din filme
de referinþã ale cinematografiei româneºti, printre care
amintim „Felix ºi Otilia”, „Cu
mâinile curate” ºi „O varã de

neuitat”, în timp ce Radu Boruzescu a realizat decorurile
pentru aceleaºi fime.
Creatoarea de costume a
obþinut urmãtoarele distincþii
în activitatea sa ºi a colaborat cu mai multe instituþii cul-

Lansare de carte
în cadrul Cenaclului
„Literatura la noi acasã”
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” gãzduieºte astãzi, 6 martie 2020,
începând cu ora 17:00, în sala „Acad. Dinu
C. Giurescu”, lansarea volumului „Magnolie
violet”, autor Cristina Mariana Bãlãºoiu.
Evenimentul se desfãºoarã în cadrul întâlnirilor lunare organizate de Cenaclul „Literatura la noi acasã”. La acþiune sunt invitaþi:
Constantina Dumitrescu, Florinel Scurtu,
Cornelia Georgescu, Rodica Nicoleta Ion,
Lorin Cimponeriu ºi Nana Ileana Filip.
Cristina Mariana Bãlãºoiu s-a nãscut în
12 iunie 1979, în Craiova. Membru în
urmãtoarele organizaþii: Cafeneaua Literarã
„Cetatea Bãniei” (2014 – 2016), Clubul
Scriitorilor Macedoneni, respectiv Societatea Scriitorilor Olteni (2017 – 2018). A
redactat numeroase volume, în calitate de
autor sau coautor, ºi este preºedinte fondator al Cenaclului „Literatura la noi acasã”.

Microrecital
al elevilor
din Craiova,
la Muzeul de Artã
Primãvara va fi sãrbãtoritã la Muzeul
de Artã Craiova, vineri, 6 martie 2020, ora
12:30, în Sala Oglinzilor, unde va avea loc
activitatea cultural- educativã „Miniaturi”.
În cadrul acesteia, elevii de la Liceul de
Arte „Marin Sorescu”, dar ºi elevi amatori
de la alte ºcoli craiovene, vor susþine un
microrecital ºi vor participa la un atelier
de desen pe suport de lemn.
Activitatea cultural-educativã va fi
coordonatã de Oana Constantinescu,
profesor de pian, Rusalia Crãciunoiu,
Ancuþa Bãrãscu ºi Ovidiu Neagoe, muzeografi.

turale ºi a participat la festivaluri. Ea a fost nominalizatã
pentru Premiul Helen Hayes
(la secþia „Outstanding Costume Design, Resident Production” cu piesa „Tartuffe”,
1986), a obþinut premiul pen-

tru scenografie al Uniunii Cineaºtilor din România (ACIN)
(1994-1995) pentru costumele la filmul O varã de neuitat, dar ºi premiul UNITER
pentru întreaga activitate
(2006).

Un nou week-end
de poveste la Teatrul
Colibri Craiova

Teatrul pentru copii ºi tineret Colibri Craiova îºi aºteaptã
cu drag publicul sâmbãtã, 07
martie 2020, ora 11:00, la
spectacolul - lecturã Prostia
omeneascã, susþinut de actorii
Rodica Prisãcaru ºi Mugur Prisãcaru, în Sala Studio.
La ora 18:00, tot sâmbãtã,
07 martie 2020, este programat spectacolul Frumoasa din
pãdurea adormitã, comedie
muzicalã pentru copii, scenariul ºi regia Cristian Pepino,
scenografia Vlad Tãnase, muzica Dan Bãlan, cu actorii: Alla

Cebotari, Rodica Prisãcaru,
Ionica Dobrescu, Alis Ianoº,
Adriana Ioncu, Oana Stancu,
Mugur Prisãcaru, Cosmin Dolea, Daniel Mirea, Emanuel Popescu.
Duminicã, 08 martie 2020,
la ora 11:00 ne bucurãm de
spectacolul De-a capra cu trei
iezi, adaptare dupã Ion Creangã, scenariul ºi regia Iulia Cârstea, muzica Alexandru Iosub,
cu: Oana Stancu, Rodica Prisãcaru, Alis Ianoº, Iulia Cârstea, Daniel Mirea, Emanuel
Popescu.
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit „Curcubeul Copilãriei” Craiova, cu sediul în oraºul Craiova,
str. Amaradia, nr.70, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante de administrator financiar, gradul III, 1/2 normã, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfãºura astfel: -Proba scrisã
în data de 30.03.2020, ora 09.00; Proba practicã în data de
06.04.2020, ora 09.00; -Proba interviu în data de 08.04.2020, ora
09.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: a)studii superioare economice absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã; b)vechime în specialitate necesarã exercitãrii funcþiei:
minim 1 an vechime în domeniul
postului; c)cunoºtinþe de operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer; d)capacitate de adaptare; e)capacitate de
gestionare a situaþiilor dificile; f)îndemânare ºi abilitate în realizarea
sarcinilor; g)capacitate de colaborare. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului
în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Grãdiniþa
cu PP „Curcubeul Copilãriei” Craiova, cu sediul în oraºul Craiova,
str.Amaradia, nr.70, judeþul Dolj.
Relaþii suplimentare la sediul: Grãdiniþa cu PP „Curcubeul Copilãriei” Craiova, cu sediul în oraºul
Craiova, str.Amaradia, nr. 70, judeþul
Dolj, persoanã de contact: Alexandru Maria Irina, telefon 0351.428.059,
e-mail: gradinitanr53@yahoo.com.

COMUNA COªOVENI, reprezentatã de COANDÃ NICUªOR,
primar, titular al proiectului anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT
– Comuna Coºoveni, judeþul Dolj”,
propus a fi amplasat în intravilanul – pentru reþeaua de canalizare, ºi extravilanul comunei Coºoveni, judeþul Dolj – pentru staþia de
epurare. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului APM Dolj din Mun. Craiova,
Str. Petru Rareº Nr.1, judeþul Dolj,
în zilele de luni –joi, între orele 8,0016,30 ºi vineri între orele 8,00- 14,00
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicãrii anunþului
pe pagina de internet a Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj.
MOB-ZONE STUDIO SRL
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei de mediu privind activitatea
FABRICAREA DE MOBILA ce se
desfãºoarã în Craiova, Bld Decebal,
Nr. 85, Clãdire Centralã Termicã, Jud.
Dolj. Informaþiile privind potenþialul
impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9-14. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj pânã
la data de 22.03.2020.

SC Mia Impex SRL pentru Centrul Medical Phoenix SRL, titular al
proiectului „Schimbare de destinaþie din birouri în centru medical cu
activitate spitaliceascã cu modificãri
nestructurale interioare la etajele 3
ºi 4, recompartimentare parþialã la
SC Centrul Medical Phoenix SRL
pentru P, etaj 1 ºi 2", anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Schimbare de
destinaþie din birouri în centru medical cu activitate spitaliceascã cu
modificãri nestructurale interioare
la etajele 3 ºi 4, recompartimentare
parþialã la SC Centrul Medical Phoenix SRL pentru P, etaj 1 ºi 2", propus a fi amplasat în str.Calea Severinului, nr.2G, Craiova. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi consultate la sediulAgenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, în zilele
de luni-joi, între orele 08.00-16.30 ºi
vineri, între orele 08.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet:http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 10 zile de
la data publicãrii anunþului pe pagina de internet aAgenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.
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VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament 2 camere, situat în Valea Roºie.
Sunaþi dupã ora 19.00.
Telefon: 0351/181.202.
Vând (schimb) apartament Craiova ºi casã
Pleniþa cu apartament 4
camere Craiova central,
et. 1 + diferenþa. Telefon:
0351/802.305.

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

TERENURI

Vând teren Predeºti,
800 mp, utilitãþi, pitoresc,
ideal pentru casã sau
casã de vacanþã. Telefon: 0773/996.446.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.

Vând teren intravilan SC
Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha. Telefon:
0769/456.241.
Vând loc pentru casã la
10 km Craiova (ºi alte
construcþii diverse). Telefon: 0727/884.205.
Vând teren 2000 mp (locuri de casã intravilan cu
toate utilitãþile apã, canal,
electricitate, gaze) Cârcea - situat în faþa vilelor
de la ieºirea din Comuna Cârcea pe dreapta
spre Craiova. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de casã 500
mp, intravilan Criva, asfalt, pomi fructiferi, posibilitate apã curentã. Telefon: 0745/043.152.
Vând 2 terenuri langa
FABRICA DE TERMOPANE ,,Q FORT” –
GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/
641.487.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000m-2000m,
deschidere 35m, dupa
Peugeot. Telefon: 0773/
996.446.

publicitate

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând telefon mobil SAMSUNG nou preþ acceptabil. Telefon: 0351/805.288;
0774/682.257.
Vând palmieri la ghiveci
anul II, arbore de mãtase, leandru, lãmâi anul I
de fructificare, pomi fructiferi la ghiveci, gutui, pãr,
nuc, trandafiri. Telefon:
0784/893.160.
Vând porþi metalice în
stare bunã. Comuna
Goieºti, Dolj. Preþ negociabil 1600 RON. Telefon: 0722/233.332.
Vând 2 boilere pe gaze
+ un boiler pe lemne. Telefon: 0751/136.216.
Vând aparat de mãrit +
accesorii laborator foto.
Telefon: 0351/181.202.
Vând trotinetã ºi bicicletã copii - 50 lei bucata,
raft metalic 140-90-4080 lei, negociabil. Telefon: 0351/181.202.
Vând pantofi bãrbãteºti
42 din piele noi - 50 lei,
ghete bãrbãteºti cu ºiret
44 noi - 60 lei, ghete
damã 37-38 din piele 50 lei, costume bãrbãteºti stofã negru ºi gri noi,
AUTO
90 lei, hainã îmblãnitã
Vând DACIA 1310 cu stofã neagrã guler astratoate taxele la zi. Telefon: han - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
0727/884.205.
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PIERDERI

Maºinã de cusut Ileana
cu pedalã- 250 lei, cuverturã pluºatã grena ºi
2 carpete pentru fotolii –
150 lei, covor persan
220/210 – 100 lei, sãpun de casã 5 lei /kg.
Telefon: 0770/303.445.
Vând robot bucãtãrie cu
bol 6,5l inox, oglindã
cristal 160/80 cm, cuier
hol, aþã cusut goblen,
hainã piele întoarsã cãprioarã nr. 50. Telefon:
0752/236.667.
Vând bibliotecã lemn, 2
fotolii VINTAGE, 1 aparat
radio - pikup, 1 masã 12
persoane, 6 scaune, 1
birou, 1 maºinã de cusut (Rusia), 2 seturi inox
(noi) crãtiþi - Italia, 2 undiþe de pescuit. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Veiozã, calorifer electric,
aerotermã, piedestal,
noptierã, toaletã, masã,
scaune, dormezã, pat
saltea regalã. Telefon:
0351/170.085.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, alternator 12V nou, Pick-up
Tesla cu boxe, dozã
nouã de rezervã, discuri
cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
Vând grapã ºi plug de boi.
Telefon: 0752/147.785.

Pierdut certificat constatator ºi anexe autorizare pentru SC INTERNAÞIONAL MAGMAGO
INDUSTRIES SRL. Se
declarã nule.
Pierdut certificate constatatoare pentru firma PETRESCU MARIANA I.I.
Se declarã nule.
Pierdut certificate constatatoare ºi anexã autorizare pentru SC CRISICO
PRODCOM IMPEX
SRL. Se declarã nule.

COMEMORÃRI

Pe data de 08.03.2020,
se împlinesc 14 ani de
la trecerea în eternitate a celei ce a fost
BANC MARIA soþie,
mamã ºi bunicã iubi-

OFERTE ÎNCHIRIERI

PROPRIETAR, inchiriez
apartament 3 camere,
decomandat, complet
mobilat ºi utilat, Zona
George Enescu, Energetic. Telefon: 0740/991.323.

toare a cãrei amintire
o vom pãstra veºnic
în sufletele noastre.
Dumnezeu sã o odihneascã în pace!

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

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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

Craiova capoteazã în Cupã, în Copou
Universitatea Craiova a fost eliminatã în sferturile
Cupei României de penultima clasatã în Liga I,
în anul în care finala este gãzduitã de „Ion Oblemenco”

Poli Iaºi – Universitatea Craiova 3-2
Au marcat: Breeveld 13, 90+2, Horºia 42 / Nistor 54 –
penalty, 90.
Stadion: „Emil Alexandrescu”, spectatori: 5.000.
Poli Iaºi: Rusu 5 – Cabral 6, Frãsinescu 6, Klimavicius
6, ªerban 5 – Grãdinaru 6, Breeveld 8, de Iriondo 6, Horºia 7 (54 Omoh) 4 – Luckassen 6 (72 Habibou) 5, A. Cristea 5 (59 Passaglia) 6. Antrenor: Mircea Rednic. Rezerve: Axinte – Bourama, Onea, Platini.
Universitatea Craiova: Pigliacelli 6 – Martic 6, Acka 4
(88 Bancu), Dielna 2 (46 Qaka) 4, Vãtãjelu 2 – Cosic 5,
Nistor 8, Cicâldãu 6 – Bãrbuþ 5, Alex Popescu 3 (25 Koljic)
6, Mihãilã 4. Antrenor: Cornel Papurã. Rezerve: L. Popescu – Vlãdoiu, Mateiu, Baiaram.
Arbitru: Andrei Chivulete 5. Asistenþi: Ciprian Danºa,
Mihai Marica. Rezervã: Florin Andrei.
Observatori: Dan Jiga, Felix Grigore.
Înaintea sfertului de Cupã din
Copou, Craiova ºi Iaºul simþeau
o presiune în plus pentru a obþine calificarea. Oltenii, fiindcã li
s-a acordat organizarea finalei,
ºi nu dã bine sã fii gazdã, dar
absent pe teren, pe când moldovenii sperau sã obþinã mãcar
în Cupã ce nu au reuºit cu Mircea Rednic în campionat: victoria. Amintirea acelui 2-5 din
sezonul regular era proaspãtã,
gazdele fiind mânate de ideea
revanºei, pe când oltenii pãreau
cu gândul mai mult la derby-ul
cu FCSB, din week-end. Mircea Rednic a abordat un 4-4-2
în care l-a debutat pe Cabral,
fapt ce i-a permis urcarea lui
Grãdinaru, afiºând ºi o bancã
solidã, cu jucãtori cu pretenþii
de play-off, precum Omoh,
Habibou, Platini sau Passaglia.
Dincolo, Papurã i-a menajat la
start pe Bancu, Mateiu ºi Koljic, în timp ce Ivan a dat forfait
dupã ce a ieºit accidentat cu Gaz
Metan. Alex Popescu a apãrut
pentru prima datã dupã revenirea de la Clinceni, iar Dielna a
fost ºi el în premierã titular la
ªtiinþa.
În primele 10 minute, gazdele au trecut de 4 ori pe lângã gol,
Pigliacelli fiind singurul craiovean care a înþeles cã începuse
meciul. Dupã primul sfert de orã
putea fi 5-0, dar n-a fost decât
avantaj minim pentru gazde.
Dupã ratãrile incredibile ale lui
Grãdinaru, Horºia, Cristea ºi de
Iriondo, Breeveld a fost cel care
a speculat, în sfârºit, cu un lob,
bulevardele din apãrarea Craiovei. Acolo unde stoperii de culoare Acka ºi Dielna au fost
clovni, cã tot precum cei din discursul lui Papurã, la finalul meciului cu Gaz Metan. Mihãilã a
încercat sã dea replica, de la
mare distanþã, dar ineficient.
Nici mãcar trimiterea pe teren a
lui Koljic nu i-a înviat pe craioveni, surclasaþi de replica unei
echipe aflate în campionat pe loc
retrogradabil. Pe final de reprizã, Horºia a avut o reluare superbã din voleu, cu care a dus

scorul mai aproape de ceea ce
s-a jucat pe teren. Practic, a fost
meciul din campionat în oglindã, numai cã ieºenii nu au fost
la fel de eficienþi precum oltenii
în campionat.
Partea secundã a debutat cu
ocazia lui Cristea, care a fost
blând cu fosta echipã, apoi Craiova a avut ºansa reducerii din
handicap, când Koljic a fost oprit
prin fault de Rusu. Executantul
obiºnuit, Cicâldãu, i-a oferit lui
Dan Nistor a avut ocazia de a
marca primul gol pentru Universitatea ºi colegul sãu de linie a
fost precis de la punctul cu var.
Craiova a revenit în joc numai
pe tabelã, fiindcã ocazie ºi-a mai
creat abia în minutul 78, când
Mihãilã a gestionat prost faza
creatã de Bãrbuþ. Finalul i-a dus
pe olteni de la extaz la agonie.
Nistor a egalat în ultimul minut,
cu un ºut de la distanþã, când nu
se mai putea trece de tranºeele
adverse. În prelungiri, când Craiova rãmãsese cu un stoper, ºi
acela folosit mijlocaº la început,
Breeveld a reuºit dubla, dupã ce
Vãtãjelu, care a fãcut cel mai
prost meci de când joacã pentru
Universitatea, privea cu Passaglia centreazã. ªi parcã nici nu a
mai contat cã Habibou era în ofsaid când mingea a trecut pe lângã el, stupefacþia a planat.
Universitatea dã cu piciorul
unei finale gãzduite de ”Ion
Oblemenco” ºi nu mai poate
face nimic sã se revanºeze în
faþa fanilor, fiindcã e amuzant
sã pretinzi, cu aceastã apãrare,
cã vrei sã iei titlul.

Papurã: „Am fost naivi
ºi am plãtit cash”

„Cred cã am fãcut o primã
reprizã destul de modestã. Nu
este normal sã începem aºa un
meci! În repriza a doua am arãtat forþã, am reuºit sã revenim,
ne-a aparþinut în totalitate. În finalul ei am fost naivi. Am egalat
în minutul 90 ºi la faza urmãtoare am primit gol. Aºa este fotbalul, ne-am relaxat ºi ne-a taxat.
Când te relaxezi poþi plãti indife-

rent de minut, iar noi, în seara
asta, am plãtit cash. Avem 24 de
jucãtori, iar cei la care apelãm cu
siguranþã pot învinge orice echipã din România. În seara asta
poate cã am fãcut un joc mai
puþin reuºit. Am revenit de la 20, am pus presiune, iar adversarul nu a contat în repriza a doua
pe faza de atac. Este deranjant
cã am primit gol la ultima fazã.
Acum nu ne rãmâne decât sã ne
concentrãm pentru meciul de
duminicã. Nu avem nicio revanºã de luat în faþa lui FCSB. Trebuie sã intrãm în teren ºi sã câºtigãm, atâta tot“, a completat
Papurã.
Unul dintre cei mai slabi jucãtori de pe teren, Bogdan Vãtãjelu, a declarat: „A fost un
meci destul de animat, cu multe
goluri. Nu ºtiu ce s-a întâmplat,
nu-mi explic… Cred cã am fãcut cea mai slabã partidã de pânã
acum, sincer, eu, personal.
Dupã aceea cred cã toþi am fost
mult sub aºteptãri la ceea ce trebuia sã arãtãm în seara asta. Am
fost aproape de prelungiri. Am
dat gol în minutul 90, dar dupã
nu am fost concentraþi ºi am
pierdut calificarea. Cupa trebuia sã fie un obiectiv, pentru cã
suntem un club mare, cu pretenþii, se investeºte destul de
mult, avem toate condiþiile… Era
un obiectiv, dar acum trebuie sã
ne concentrãm pe campionat.
Ne pare rãu, sincer, pentru
aceastã înfrângere. Sã sperãm
cã ne vom reveni cu moralul
pânã la meciul cu FCSB. ªi cred
cã ne vom reveni, pentru cã sunt
meciuri diferite. Acum nu ne-am
ridicat la ambiþia Iaºiului, pentru
cã valoric, dacã luãm jucãtor cu
jucãtor astãzi am fost foarte mult
sub nivel, în special din punct de
vedere al determinãrii. Au venit
montaþi sã se revanºeze pentru
ce a fost în campionat, iar noi
nu am fost pregãtiþi“.

Cupa România, sferturi de finalã
Academica Clinceni – Dinamo 0-1
A marcat: Sorescu 80
Petrolul Ploieºti – Sepsi OSK 0-1
A marcat: Dumiter 20.
Politehnica Iaºi – Universitatea Craiova 3-2
Au marcat: Breeveld 13, 90+2, Horºia 42 /
Nistor 54 – penalty, 90.
Hermannstadt – FCSB s-a jucat asearã.

Play-off, etapa a doua
Astra – FC Botoºani, vineri, ora 20.30
FCSB – „U” Craiova, duminicã, ora 20.30
Gaz Metan – CFR Cluj, luni, ora 20.30
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1. CFR Cluj
2. Craiova
3. Botoºani
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Play-out, etapa a doua
Clinceni – Viitorul, sâmbãtã, ora 17.30
Poli Iaºi – Dinamo, sâmbãtã, ora 21
Chindia – Sepsi, duminicã, ora 17.30
Voluntari – Hermannstadt, luni, ora 18
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