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Cuza”, respectiv ªcoala
Gimnazialã „Mihai Viteazul”, unde am vãzut cum se
desfãºoarã cursurile. Rezultatele ni se par îmbucurãtoare, þinând cont de condiþiile actuale.

ACTUALITATE

riul „verde” (prezenþa zilnicã la cursuri);
67 pe „galben” ( o parte la cursuri, alþii
online, prin rotaþie); douã pe scenariul
„roºu” (numai online). Ieri, am mers la
douã dintre unitãþile ºcolare, de referinþã în Craiova – Colegiul Naþional „Elena

pagina

Se învaþã ºi în pandemie, dar dupã
reguli stricte, care þin seama de condiþiile sanitare, impuse de starea de alertã.
Sunt , în acest moment, în Dolj, 148 de
instituþii de învãþãmânt preuniversitar cu
personalitate juridicã, incluse în scena-
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Alegeri locale 2020 (Dolj): ªi acum
constituirea consiliilor locale
MIRCEA CANÞÃR
Ca peste tot, dupã un rând de alegeri
locale, învingãtorii îºi savureazã succesul, învinºii îºi deplâng insuccesul, cãutând pe cât posibil explicaþii. N-a fost
deloc o campanie electoralã obiºnuitã,
ceea ce se cunoaºte, prin rigorile sanitare impuse ºi dificultãþile, nu rareori insurmontabile, întâmpinate de candidaþi în
dialogul lor cu alegãtorii. În acest timp
Biroul electoral de circumscripþie judeþeanã nr. 17 Dolj, deloc privat de contestaþii, cautã prin hotãrârile date, soluþiile
înþelepte prevãzute de lege. ªi sunt destule situaþii confuze, semn cã birourile
electorale ale secþiilor de votare nu ºi-au
fãcut peste tot datoria, cu deplinã responsabilitate. ªi este vorba de o activitate retribuitã. Nu e nimic nou sub soare,
numai cã dupã 7 rânduri de alegeri locale, o astfel de cazuisticã ar fi trebuit mult
diminuatã, dacã nu redusã cu desãvârºire. Etapa urmãtoare a procesului electoral, dupã validarea primarilor ºi consilierilor locali o constituie alcãtuirea autoritãþilor comunale ºi orãºeneºti, abilitate a

rezolva treburile publice din localitãþile
respective. Regulamentul cadru de organizare ºi funcþionare a consiliilor locale
prevede cã „în cazul în care, pânã la data
validãrii un candidat declarat ales nu mai
face parte din partidul pe a cãrui listã a
devenit eligibil, la cererea scrisã a partidului respectiv mandatul acestuia nu va
fi validat, urmând a fi înlocuit cu primul
supliant de pe listã”. Urmeazã aºadat o
altã etapã fierbinte, întrucât majoritãþile
convenite, coagulate cum se spune, revendicã implicit ºi funcþia de vice-primar,
desemnatã indirect. ªi din acest punct de
vedere chiar la Craiova, unde Lia Olguþa
Vasilescu a câºtigat funcþia de primar la
notabilã diferenþã de urmãritori, detaºându-se inclusiv de votul politic, cu numai
10 consilieri locali, din 27, ar mai avea
nevoie de minimum 4 consilieri pentru o
majoritate la limitã. Liberalii cu 9 mandate ºi USR-Plus cu 5 mandate pot forma
teoretic o majoritate fragilã ºi ambele tabere îl curteazã pe Antonie Solomon
(PER) a cãrui formaþiune politicã deþine

trei mandate. Nici o soluþie nu este în
aceastã fazã a discuþiilor de neluat în seamã, deºi prezentã la TVR Oltenia marþi
seara, Lia Olguþa Vasilescu a declarat cã
nu are nici o inhibare sã conlucreze ºi cu
un consiliu local, teoretic ostil. Nu este
exclus, ca dupã ce nu s-au înþeles în privinþa unui candidat comun la Primãria
Craiova, PNL ºi USR-Plus sã se înþeleagã acum, prin negocieri, deºi s-ar expune unei situaþii nu tocmai de invidiat. Depinde, aºadar, cum se va poziþiona Antonie Solomon în aceastã ecuaþie destul de
complicatã. În teritoriu lucrurile nu aratã
altfel ºi dacã la Bãileºti, Calafat, Bechet,
Dãbuleni, Filiaºi, Segarcea, primarii aleºi
nu au nici o problemã cu majoritatea rezultatã prin votul popular, putându-ºi desemna aºadar ºi vice-primarii pregãtiþi, în
multe alte locuri lucrurile sunt la limitã.
De pildã la Apele Vii, primãrie câºtigatã
de liberalul Augustin Stanciu, PNL are 6
mandate, iar PSD 5 din cele 11 atribuite.
La Argetoaia (primar Mircea Beznã –
PSD), social-democraþii au 6 mandate,

iar liberalii 7 dintr-un total de 13. La Cetate în schimb, Marin Duþã (PSD), cu 13
mandate social-democrate, din 15, poate
dormi liniºtit, posturã în care se poate afla
ºi Preduº Silviu Dorel de la Ostroveni,
care are de partea lui 11 consilieri. La Piscu Vechi (primar Mina Marius Leonard),
din 11 mandate, 10 sunt adjudecate de
social-democraþi. În schimb la Poiana
Mare, unde Viorel Oprescu (PNL) a câºtigat primãria are de partea sa 9 consilieri
din 17, ºi trei potenþiale din partea PMP.
La Valea Stanciului, Ovidiu Ionel Gângioveanu (PSD) are de partea sa 10 consilieri din 15. La Iºalniþa, Tiberiu Dascãlu,
primar nou (PSD) are 7 consilieri din 13
ºi nu îºi face griji. La Seaca de Pãdure,
Osiac Sãndicã, primar PSD, are de partea sa 8 consilieri din 9. ªi exemplele pot
continua. Vor fi cu siguranþã ºi situaþii nu
uºor de gesitionat, dar în general, exceptând Craiova, fotografia distribuirii mandatelor de consilieri aratã avantajoasã primarilor care ºi-au adjudecat mandatul la
aceste alegeri.

În pandemie, la Colegiul Naþional „Elena Cuza” ºi ªcoala Gimnazialã
„Mihai VViteazul”
iteazul” învãþãmântul s-a adaptat condiþiilor
Se învaþã ºi în pandemie, dar dupã reguli stricte, care þin seama de condiþiile sanitare, impuse de starea de alertã. Sunt ,
în acest moment, în Dolj, 148 de instituþii
de învãþãmânt preuniversitar cu personalitate juridicã, incluse în scenariul „verde”
(prezenþa zilnicã la cursuri); 67 pe „galben” ( o parte la cursuri, alþii online, prin

rotaþie); douã pe scenariul „roºu” (numai
online). Ieri, am mers la douã dintre unitãþile ºcolare, de referinþã în Craiova –
Colegiul Naþional „Elena Cuza”, respectiv
ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul”, unde
am vãzut cum se desfãºoarã cursurile. Rezultatele ni se par îmbucurãtoare, þinând
cont de condiþiile actuale.
senþele se înregistreazã. Sigur, am
avut ºi situaþii mai dificile, dacã le
pot spune aºa. Pentru cinci elevi
din mediul rural s-au primit laptopuri ºi tot ceea ce þine de tehnicã, iar pentru alþi 24 s-au fãcut
demersuri pentru achiziþionarea
aparaturii necesare”.

La „Mihai Viteazul” se învaþã ºi
în curtea ºcolii

Colegiul Naþional „Elena
Cuza”, una dintre instituþiile de
învãþãmânt preuniversitar, nu numai din Dolj, ci din toatã þara s-a
adaptat condiþiilor actuale, fiind pe
„galben” . Managerul Colegiului
Naþional „Elena Cuza”, prof. Liviu Cotfasã, ne-a precizat: „Am
apelat la acest scenariu, cel galben, pentru a crea condiþii atât
elevilor, cât ºi profesorilor. S-a
asigurat clase cu pãstrarea distanþãrii fizice, prin respectarea tuturor normelor sanitare. Elevii claselor pregãtitoare, cele de început de ciclu (primar, gimnazial ºi

liceal) vin în fiecare zi la ºcoalã.
De asemenea, cei din clasele terminale (a VIII-a, respectiv a XIIa ) vor urma acelaºi parcurs. Pentru ceilalþi, s-a aplicat prezenþa la
jumãtate, timp de douã sãptãmâni, prin rotaþie. Avem amplasate, în fiecare salã, camere de
luat vederi, toatã tehnica prin care
se pot face cursuri online. Cei
care învaþã de acasã primesc
materia pe care trebuie sã o urmeze ºi o studiazã. Vor primi ºi
note, acestea urmând sã fie trecute, ulterior, în cataloagele clasice, în format fizic. Inclusiv ab-

Un acelaºi scenariu, „galben”,
dar cu particularitãþi, este ºi la
ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul” din Craiova. „Am adaptat
puþin scenariul, în sensul în care
jumãtate dintre elevi stau acasã o
sãptãmânã, nu douã. Ni s-a pãrut
perioada de douã sãptãmâni prea
mare. Cei care stau
acasã primesc fiºe de
lucru. Am ajuns la
asemenea mãsurã
deoarece s-a observat cã este mai bine
sã lucrezi cu 15 copii, decât cu 30. Cu
sprijinul colegilor, am
adoptat ºi o altã metodã, una pe care,
dealtfel am mai aplicat-o: þinerea unor
cursuri în curtea
ºcolii. Copiii s-au
arãtat foarte bucu-

roºi, arâtându-se dezinhibaþi. Bineînþeles, vorbim de cursuri þinute
atunci când condiþiile atmosferice o permit. Dar, despe acest lucru vã va vorbi colega mea, prof.
Cristina Ciocoiu, iniþiatoarea demersului”, a precizat prof. Alexandrina Nãstase, managerul
ªcolii „Mihai Viteazul”. Cristina

Ciocoiu nu s-a lãsat mult aºteptatã ºi, foarte volubilã, ne-a declarat: „Eu ºi mai multe colege
ne-am gândit cum sã facem mai
atractiv începutul de an ºcolar.
Astfel, am amenajat în curtea
ºcolii un spaþiu, vopsind ºi bãncile, prin care, pãstrând distanþa
fizicã, elevii sã poatã învãþa. Am
avut ºi sprijinul pãrinþilor, iar copiii au fost
foarte activi, pãrând
mult mai dezinhibaþi
faþã de cursurile þinute în sãli”. Trei dintre
elevi, aflaþi în cls. a
VIII-a, Roxana ªoºa,
Alexandra Gabrea ºi
Toma Niculescu, au
menþionat: „A fost
ceva extraordinar,
atractivitatea fiind
mult mai mare faþã de
sistemul clasic”.
CRISTI PÃTRU
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Spaþiile verzi – Bijuteria Craiovei
Craiova este un oraº viu, plin de verdeaþã, în care
umbra copacilor ºi parfumul florilor amplasate
artistic în tablouri peisagistice te îmbie la relaxare.
Cu o suprafaþã totalã de peste 800 hectare de spaþii verzi
amenajate sau aflate în curs de
reabilitare, Craiova este printre
municipiile cu cele mai mari suprafeþe de spaþii verzi/cap de locuitor din România. Spaþiile
verzi reprezintã nu doar un confort vizual pentru craioveni ºi
turiºti, ci denotã ºi o grijã deosebitã pentru sãnãtatea ºi mândria locuitorilor unei localitãþi.

Iar toate acestea se vãd la tot
pasul ºi s-au concretizat inclusiv în premii obþinute de Primãria Craiova pentru spaþii urbane, în cadrul Galei Asociaþiei
Municipiilor din România, ediþia 2018.
Craiova este locul unde a
prins viaþã unul dintre cele mai
mari parcuri din Europa – Parcul Nicolae Romanescu, fiind un
oraº care dispune în total de 15

parcuri ºi grãdini, amenajate ca
veritabile centre de exprimare
culturalã datoritã artiºtilor.
Elevi talentaþi au pictat zidul
din Grãdina Mihai Bravu, numeroase lucrãri de sculpturã în piatrã, bronz sau lemn pot fi descoperite, la pas, prin Parcul
Puºkin, Grãdina Botanicã, Par-

cul Hanul Doctorului, Parcul Tineretului, Parcul Independenþei,
Pãrculeþul Colegiului „Elena
Cuza” sau Parcul Colegiului Pedagogic „ªtefan Velovan”, iar
muzicieni, actori sau balerini din
Craiova sau de aiurea pot fi deseori urmãriþi ºi admiraþi la Teatrul de Varã din Parcul Nicolae

Romanescu. Iar cel mai important eveniment din acest an, organizat în preambulul aniversãrii a 117 ani de existenþã ai Parcului Nicolae Romanescu, a fost
Gala Uniter, care a reunit la Craiova, sub cupola teatrului de
varã, mari personalitãþi din lumea teatrului românesc.

Primãria Craiova, alãturi de cuplurile infertile
S-au stabilit partenerii pentru proiectul O ºansã la viaþã - FIV

În vederea implementãrii proiectului “O ºansã la viaþã - FIV“,
Serviciul Public Management
Spitale, Cabinete Medicale ºi Creºe Craiova din cadrul Primãriei
Craiova a încheiat un contract de
prestãri servicii cu operatorul
economic – emitent de vouchere care ºi-a îndeplinit obligaþia de
a alege unitãþi sanitare publice ºi
private acreditate de cãtre Agenþia Naþionalã de Transplant pentru fertilizare in vitro ºi farmacii,
cu care a încheiat contracte de
afiliere pentru perioada de implementare a proiectului.
Lista cu unitãþile sanitare publice ºi private acreditate de
Agenþia Naþionalã de Transplant
pentru fertilizare in vitro ºi farmaciile partenere poate fi accesatã pe site-ul Serviciului Public
Management Spitale, Cabinete
Medicale ºi Creºe Craiova: http:/
/www.spmscmc.ro.

Investigaþiile necesare eliberãrii indicaþiei de FIV vor fi suportate din bugetul propriu al cuplurilor solicitante.
Dupã eliberarea indicaþiei de
FIV de la unitatea sanitarã partenerã, cuplul solicitant va depune
dosarul de aplicaþie pânã la data
de 06.11.2020, orele 14:00, la
sediul Serviciului Public Management Spitale, Cabinete Medicale ºi Creºe Craiova, dosar al
cãrui conþinut este specificat
în regulament.
În interval de maximum 10 zile
lucrãtoare de la depunerea dosarului, solicitantul va fi invitat prin
scrisoare recomandatã/ telefonic/
ºi/sau prin email pentru comunicarea deciziei privind aprobarea
sau respingerea dosarului de includere în proiect, la sediul Serviciului Management Spitale, Cabinete Medicale ºi Creºe din str.
Unirii, nr. 45, Craiova.

Ulterior primirii deciziei de
aprobare, semnãrii contractului
de acordare a voucherelor, primirii voucherelor ºi anterior utilizãrii acestora la farmaciile/ unitãþile medicale afiliate, este interzis beneficiarului schimbarea farmaciei ºi/ sau a unitãþii sanitare
pentru care a optat la înscrierea
în proiect.
Pentru a beneficia de facilitãþile oferite de proiectul “O ºansã
la viaþã - FIV“, trebuie îndepli-

nite condiþiile specificate în cadrul Regulamentului, care poate
fi accesat pe site-ul Serviciului
Public Management Spitale, Cabinete Medicale ºi Creºe Craio-

va: http://www.spmscmc.ro.
Informaþii suplimentare pot fi
obþinute la numãrul de telefon
0251/533.063
sau
pe
mailul serviciulpublic_crese@yahoo.com.

Proiectul “O ºansã la viaþã - FIV“ este iniþiat de Primãria
Craiova, prin Serviciul Public Management Spitale, Cabinete
Medicale ºi Creºe Craiova ºi se constituie prin acordarea unui
sprijin financiar cuplurilor infertile, în valoare 13.800 lei/cuplu, sub formã de vouchere, pentru efectuarea procedurilor
de fertilizare in vitro.
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Noi descoperiri arheologice,
la Desa ºi Bistreþ
Desa ºi Bistreþ ar putea deveni localitãþi importante pe harta arheologilor lumii. ªi asta pentru cã, în
plinã pandemie, au fost descoperite
fortificaþii romane ce delimiteazã

granitele imperiului roman. Din
septembrie, la ministerul Culturii
s-a înfiinþat o comisie ce propune ca
aceste fortificaþiile din Dolj sã intre în patromoniul UNESCO.

seamnã cã într-un viitor, nu prea
îndepãrtat, in doi-trei ani de zile
poate duce la schimbarea opticii
administraþiei locale ºi a turiºtilor de pe tot globul”, a afirmat
Florin Ridiche, directorul Muzeului Olteniei.

Am identificat un “cenotaf”

Pe parcursul lunii septembrie,
la ministerul Culturii, a luat fiinþã
comisia LIMES, care înseamna
în latinã “frontiera imperiului roman”. Rolul ei a fost sa identifice si sã întocmeasca documentaþia pt acele fortificaþii romane
de pe teritoriul Romaniei, care sau aflat pe una dintre granitele
imperiului roman, care a traversat teritoriul nostru. Un proiect
centralizat la care participã tarile
Ungaria, Serbia, Bulgaria, Austria, Franþa, Germania. În acelaºi timp, s-au înfiinþat comisii
identice ºi la nivelul acestor þãri.

Rolul infiinþãrii lor in fiecare dintre aceste þãri este de a seîntocmi
documentaþii specifice cu toate
aceste fortificaþii, care sa fie
inaintate cãtre UNESCO pentru
ca toate aceste monumente sã
intre în patrimoniul UNESCO.

Existã douã fortificaþii care vor
intra în discuþie în etapa de
evaluare

“Se ºtie cã în Oltenia, singurul monument Unesco pe care il
avem este Manastirea Hurezu.
Noi am fãcut deja un dosar, siteurile din localitãþile din Dolj. Ast-

fel, exista doua fortificaþii care
vor intra în discuþie în etapa de
evaluare pe care o va realiza
Unesco. Toate actele, cu propunerea cu tot ce am reuºit noi sa
facem sunt propuse spre evaluarea UNESCO. Vorbim aici despre douã fortificaþii- una este o
cetate romanã din vremea împãratului Constantin cel Mare de la
Bistreþ ºi fortificaþia de la Desa.
ªi tragem ºi noi speranþã cã cele
douã propuneri vor fi acceptate
ºi vor rãmâne astfel încât sã
avem ºi noi în Dolj douã monumente UNESCO, ceea ce în-

A avea însemnãtate pentru
acest organism internaþional, adicã atunci când apare marca
UNESCO totul este diferit, iar
acest lucru capteazã mai uºor
atenþia turiºtilor. Ca prim efect
imediat, autoritãþile locale, judeþene, reprezentanþii de primãrii
vor primi, la rându-le sprijin financiar pentru a amenaja siturile
pentru vizitare. La unul dintre
situri, cel de la Bistreþ, din 1993
nu s-au mai facut cercetãri arhelogice ºi ar fi imperios necesar, la Desa insã de 20 de ani se
fac acolo cercetãri. Revenind la
partea de descoperiri, am identificat un “cenotaf”, un mormânt
fãrã oase, datat in secolele 6-7
d.C., aparþinând populaþiei slave
migratoate care a venit peste noi.
se presupune cã specific acelei
perioade era incineraþia si este
posibil ca acesta sã fie motivul
pentru care nu au fost gãsite oseminte în acest cenotaf, unde am
gãsit un brici din fier ºi o brãþarã
din bronz. Dupã decorul vasului
în care au fost descoperite, ºtim
cã obiectele sunt slave, datate
din secolele 6-7. “Pe lângã acestea, am mai gãsit ºi un fragment
de podea de locuinþã neoliticã
care nu ne spune neapãrat cât de
mare era locuinþa. Am mai gãsit

ºi o monedã romanã din argint
din vremea generalului roman,
Marc Antoniu, cel care avea relaþii cu Cleopatra. El ºi-a mobilizat 22 de legiuni pentru a lupta
împotriva moºtenitorului lui Caesar, Augustus. Acestor legiuni
romane Marc Antoniu le-a dat
dreptul sã îºi batã monede proprii, cu obligaþia de a pãstra pe o
parte în relief o corabie din vremea respectivã, din flota lor, iar
pe verso sã fie numele legiunii
respective. Monedele de argint de
atunci, din vremea unui împãrat
roman rezistau 200 de ani, iar
valoarea lor era recunoscutã pânã
ce acestea dispãreau de la sine.
Caste legiuni aveau ºtantele lor
proprii, iar una dintre ele a ajuns
aici, în Dolj, la noi, la Desa”, a
mai spus directorul Muzeului
Olteniei.
ªi în 2016 au fost descoperit
douã fragmente de þiglã care
aveau urmele unui cartuº cu o
ºtampilã pe care au fost gãsit trei
litere LCR - Lucius Coelius Ratiaria. În armata romanã stagiul
era de douã zeci de ani ca sã devii cetãþean roman. El ºi-a înfiinþat
un atelier de produs þigle. ªi este
posibil ca acest neam sã fie din
Ateste, din Lombardia, un italic
care a activat în armata romanã
ºi care avea mari privilegii, ca ºi
aceia care reuºeau sã aibã stagiul militar de douãzeci de ani.
Monumentele ce pot fi atestate
UNESCO ºi frumoasa luncã a
Dunãrii pot face din Dolj un judeþ cu adevãrat interesant.
DANIELA MIRELA DRAGOTÃ
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Cel mai puternic model
Transit de la Ford
Ford a anunþat ieri introducerea noului model
derivat Transit de 5,0 tone, oferind clienþilor o
autoutilitarã sau cabinã cu ºasiu cu o masã maximã
de 5.000 kg, disponibilã la dealerii Ford de la
sfârºitul lunii noiembrie. Cel mai puternic model
Transit de la Ford are actualizãri mecanice semnificative pentru a le oferi clienþilor sarcini utile ºi o
capacitate a vehiculului optime, menþinând în
acelaºi timp sustenabilitatea, rafinamentul ºi
caracteristicile de rulare asemãnãtoare care au
fãcut din Transit un model preferat în afaceri.
Modelul Transit de 5,0 tone
consolideazã oferta Ford în sectorul cu GVM ridicat al pieþei
europene de autoutilitare ºi este
pregãtit sã devinã liderul de piaþã
al companiei în vânzãrile de vehicule comerciale.1Masa suplimentarã de 300 kg pe care o oferã faþã de vârful de gamã anterior Transit va atrage în special
clienþii care doresc un vehicul utilitar cu o valoare mai mare pentru conversii, inclusiv basculante, ambulanþe, autoutilitare de poliþie ºi mini-autocare cu 19 locuri
sau mai mult. „ªtim cã sarcina
utilã este un factor cheie pentru

versii care sã rãspundã nevoilor operaþionale individuale este
adesea crucialã pentru clienþii
de vehicule utilitare de 5 tone.
Ford pune la dispoziþie opþiunea de 5,0 tone într-o gamã largã de variante de cabinã ºasiu
de Transit, oferind clienþilor
posibilitatea de a alege între trei
ampatamente, patru lungimi ale
cadrelor ºi cabine simple sau
duble, cu locuri pentru pânã la
ºapte ocupanþi (inclusiv ºoferul), care se potrivesc cel mai
bine cerinþelor specifice afacerii lor. Capacitatea maximã de
încãrcare a cabinei ºasiu este

productivitatea întreprinderilor,
motiv pentru care noul Transit
emblematic al Ford este cea mai
capabilã, cea mai puternicã autoutilitarã pe care am construito vreodatã”, a declarat Hans
Schep, director general, Vehicule comerciale, Ford Europa. „Iam ascultat pe partenerii noºtri
din domeniul vehiculelor carosate
ºi pe clienþii lor care au nevoie
de aceastã cerinþã suplimentarã
pentru afacerile lor, indiferent
dacã este vorba despre o basculantã, o ambulanþã sau un minibuz de mai mare capacitate. Designul durabil ºi flexibilitatea noului Transit de 5,0 tone îl fac o
alegere idealã indiferent de specificul activitãþii lor.”

de 2.886 kg2 pentru conversia
caroseriei ºi sarcina utilã, ceea
ce echivaleazã cu pânã la 2.558
kg sarcina utilã netã atunci
când vehiculul este echipat cu
o structurã platã montatã din
fabricã.
Versiunea de cabinã cu ºasiu
este idealã pentru conversii mai
grele cu caroserie deschisã,
cum ar fi basculante sau platforme cu acces lateral, platforme de acces aerian ºi transportoare de vehicule. Masa totalã
sporitã ºi cutia de viteze automatã opþionalã cu 10 trepte fac
din noul Transit autoºasiu de
5,0 tone un vehicul de intervenþie de urgenþã extrem de capabil pentru ambulanþe ºi vehiculele poliþiei sau pentru vehicule
de comandã/control. Versiunea
de cabinã cu ºasiu Transit se
potriveºte, de asemenea, trans-

Stil de caroserie pentru
fiecare client

Capacitatea de a crea con-

formãrii în mini-autocare ºi
vehicule de mare capacitate de
transport accesibile pentru
scaune cu rotile, unde sarcina
utilã crescutã ºi greutatea punþilor autoliftante reduc
riscul de supraîncãrcare a vehiculelor în curs
de operare.
Modelul Transit de
5,0 tone este, de asemenea, disponibil ca
autoutilitara popularã
Ford „Jumbo” L4 cu
acoperiº supraînãlþat,
cu o sarcinã utilã netã
de pânã la 2.383 kg2, cu
volum de încãrcare de
15,1 m3 ºi cu suficient
spaþiu pentru a transporta cinci europaleþi
de marfã. Noile caroserii ranforsate susþin durabilitatea atunci când
transportã marfã mai
grea; podeaua de încãrcare planã existentã, cârlige de
ancorare, treapta integratã a
barei de protecþie spate ºi lungimea de încãrcare de
4.217 mm sunt concepute sã faciliteze încãrcarea ºi transportarea
obiectelor de lungime
standard, cum ar fi þevi
sau scânduri. Furgoneta
cu panou Transit este,
de asemenea, potrivitã
pentru conversii mai
grele, inclusiv camionete de poliþie, camionete de asistenþã socialã ºi vehicule de construcþie.

Elemente mecanice
inovatoare pentru
activitãþi solicitante

Toate variantele
Transit de 5,0 tone au

tracþiune pe spate pentru o propulsie optimã atunci când sunt
complet încãrcate ºi sunt echipate cu sistemul de propulsie
HDT Ford pentru durabilitate
optimã, performanþã ºi eficienþã a consumului de combustibil. Motorul diesel EcoBlue de
170 CP cu capacitate de 2.0 litri
oferã pânã la 390 Nm cuplu
pentru a facilita deplasarea sarcinilor grele ºi este cuplat la o
cutie de viteze manualã cu ºase
trepte care schimbã uºor sau
la transmisia automatã cu 10
trepte de vitezã, opþiunea vârfului de gamã. Numãrul mai
mare de rapoarte de transmisie
la cutia automatã cu 10 trepte
înseamnã cã motorul EcoBlue
al Transit poate funcþiona în
mod constant mai aproape de
eficienþa maximã ºi poate oferi
o experienþã de rulare mai eficientã. Programarea schimbãrii adaptive în timp real permite transmisiei sã se adapteze la
condiþiile în schimbare, asigurând selecþia optimã a treptelor

de vitezã pentru performanþã,
consum optim de combustibil în
orice scenariu de conducere.
Funcþiile inovatoare de conectivitate ale Ford îi ajutã, de
asemenea, pe operatori sã planifice întreþinerea ºi sã supravegheze securitatea vehiculului, ceea ce creºte durata de
funcþionare. Un model FordPass Connect 4 modern este
dotat standard, permiþând actualizãri de software de la distanþã pentru a reduce vizitele la
service ºi afiºarea informaþiilor
cheie, cum ar fi locaþia vehiculului, durata de viaþã a uleiului ºi presiunea anvelopelor prin
intermediul aplicaþiei FordPass
Pro5, simplificând astfel mentenanþa vehiculului. Pentru flotele mai mari, FordPass Connect le permite clienþilor sã beneficieze de date privind vehiculele de la producãtori atunci
când utilizeazã sistemul Ford
Telematics, facilitând o gestionare ºi o optimizare mai eficiente ale flotei.
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publicitate

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

PRIMÃRIA Amãrãºtii de Sus, judeþul Dolj,
anunþã începerea proiectului: “Extindere ºi
modernizare reþea de alimentare cu apã în
comuna Amãrãºtii de Sus, Judeþul Dolj”. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Administraþia Naþionalã „Apele Române”,
sucursala Administraþia Bazinlã de Apã Dolj,
str.Bvl.Nicolae Romanescu, nr.54, cod
200738, Craiova, jud.Dolj.
GRÃDINIÞA cu Program Prelungit Castelul Fermecat, cu sediul în Craiova, str. Electroputere, nr. 21, judeþul Dolj, organizeazã în
perioada 27.10.2020-29.10.2020 concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante
de: -îngrijitor, treaptã profesionalã I; Numar
posturi: 1, conform HG 286/2011. Concursul
se va desfãºura astfel: -27 octombrie 2020,
ora 10.00: proba scrisã; -28 octombrie 2020,
ora 14.00: proba practicã; -29 octombrie 2020,
ora 14.00: proba interviu. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Grãdiniþei cu Program Prelungit „Castelul fermecat”, Str. Electroputere, Nr. 21, Craiova. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii specifice: 1.îngrijitor, treaptã profesionalã I: -studii generale/medii; -vechime în domeniu, sau activitate de voluntariat în domeniu;
-certificat curs de igienã; -disponibilitate de a
lucra în douã schimburi; -experienþã în activitatea cu copiii de vârstã preºcolarã; -spirit
gospodãresc, iniþiativã, responsabilitate. Relaþii suplimentare la sediul: Grãdiniþei cu Program Prelungit „Castelul fermecat”, Str.Electroputere, Nr.21, Craiova, telefon 0251/
580.335, fax 0251/580.335.
ANUNT! HIGH TECH INDUSTRY PARK
CRAIOVA SA REPREZENTATA PRIN PIRVULESCU IONUT COSMIN PENTRU CASA CORINA SRL REPREZENTATA PRIN STEFANESCU
ALIN GABRIEL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediupentrupoiectul “Construire hala
P cu destinatia depozitare si procesare carne si imprejmuire teren”, propus a fi amplasat in jud. Dolj, Craiva, calea Bucuresti, nr.
325C. Informatiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº
nr. 1, jud. Dolj, adresã de internet http://apmdj.anpm.rosi la sediul HIGH TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA REPREZENTATA PRIN
PIRVULESCU IONUT COSMIN PENTRU CASA
CORINA SRL REPREZENTATA PRIN STEFANESCU ALIN GABRIEL (Craiova, str. Viitorului, nr. 20, jud. Dolj) in zilele de luni-joi, intre
orele 8,00-16,30 ºi vineri între orele 8,00-14,00.
Observatiilepublicului se primesczilnic la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr. 1,
jud. Dolj, fax: 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

PRIMÃRIA Comunei Amãrãºtii de Sus
scoate la vânzare, prin licitaþie, tocãrie cu
geam termopan, uºi termopan, þiglã metalicã, rezultate în urma modernizãrii Grãdiniþei
ºi ªcolii Gimnaziale Amãrãºtii de Sus. Informaþii suplimentare la: 0251.375.311.
COMUNA Seaca de Pãdure, titular al proiectului „Modernizare drum comunal în comuna Seaca de Pãdure, sat Veleni, judeþul
Dolj”, 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 „Modernizare drum
comunal în comuna Seaca de Pãdure, sat
Veleni, judeþul Dolj”, propus a fi amplasat în
comuna Seaca de Pãdure, sat Veleni, judeþul
Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate
pe site-ul APM DOLJ: 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.
COMUNA AMÃRÃªTII DE SUS, reprezentantã prin ROªIU VALENTIN, în calitate de Primar, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “EXTINDERE ªI MODERNIZARE REÞEA DE ALIMENTARE CU APÃ ÎN
COMUNA AMÃRÃªTII DE SUS, JUDEÞUL
DOLJ”, propus a fi amplasat în satele AMÃRÃªTII DE SUS ºi ZVORSCA, din COMUNA
AMÃRÃªTII DE SUS. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei Regionalã pentru Protecþia Mediului Dolj,
str.Petru Rareº, nr.1, municipiul Craiova ºi la
sediul Primãria Comunei Amãrãºtii de Sus,
strada Principalã, nr.93, în satul Amãrãºtii de
Sus, Comuna Amãrãºtii de Sus, de luni-joi,
între orele 8.00-16.30 ºi vineri, între orele 8.0014.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei Regionalã pentru Protecþia Mediului Dolj, str.Petru Rareº, nr.1, municipiul Craiova, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: office@apmdj.anpm.ro

VÂNZÃRI

TERENURI

joi, 1 octombrie 2020
ANUNÞ
În conformitate cu prevederile art.1 alin.1 din
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
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, aprobat
prin Hotãrârea nr. 286/2011, cu completãrile ºi modificãrile ulterioare, ªCOALA POPULARÃ DE
ARTE ªI MESERII ”CORNETTI” organizeazã la
sediul din Craiova, str. Jieþului nr.19, concurs în data
de 23 octombrie 2020, ora 10,00 (proba scrisã),
pentru ocuparea a posturilor vacante de execuþie în regim contractual pe perioadã nedeterminatã de: 1 post referent grad profesional IA
ºi 1 post muncitor calificat treaptã profesionalã I, respectiv 1 post îngrijitor.
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante
va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã – 23 octombrie 2020, ora
10,00
- probã interviu, data ºi ora susþinerii probei
se afiºeazã odatã cu rezultatele probei scrise.
În vederea participãrii la concurs, candidatul
trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute la art.3 din Hotãrârea nr. 286/2011 ºi totodatã
urmãtoarele condiþii specifice:
Condiþii specifice:
Referent grad profesional IA
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în
unul din domeniile:
1. ªtiinþe sociale – ramura de ºtiinþã: ªtiinþe juridice; ªtiinþe administrative; ªtiinþe economice.
2. ªtiinþe inginereºti – ramura de ºtiinþã: Inginerie electricã, electronicã ºi telecomunicaþii; Ingineria
sistemelor, calculatoarelor ºi tehnologia informaþiei.
- vechime minim 3 ani în specialitatea domeniului de licenþã.
Muncitor Calificat I
- nivelul studiilor: medii absolvite cu diplomã de
bacalaureat;
- cel puþin douã calificãri în specialitate (instalaþii sanitare, instalaþii electrice, construcþii)
- vechime minim 3 ani în specialitate
Îngrijitor:
- nivelul studiilor: medii /generale,
- vechime minim 3 ani în muncã.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 14 octombrie 2020 la sediul
ªcolii Populare de Arte ºi Meserii ”Cornetti”, Craiova, str. Jieþului nr. 19, ora 16,00.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la secretariatul ªcolii Populare de Arte ºi Meserii ”Cornetti” tel:0251 413 371 sau de pe site-ul ºcolii
www.scoalacornetticraiova.ro.

SC Netrom Software SRL
angajeazã Programatori cu
APARTAMENTE Vând teren intravilan – experienþã în AI ºi ML. CVCârcea la stradã – 4.000
Proprietar, vând aparta- mp – 10 euro negociabil. urile se depun pe adresa de
email: jobs@netrom.ro.
ment 2 camere, condiþii Telefon: 0766/503.967.
excelente, mobilat, bucãtãPRESTÃRI SERVICII
rie, baie. Bulevardul 1 mai, OFERTE SERVICIU
zona Insula lângã Sara. SC AlpAccess SRL angajea- Echipã cu experienþã,
montãm þiglã metalicã tip
Telefon: 0744/395.382 între zã schelari cu experienþã
Lindab, jgheaburi, burlane
orele 9:00-15:00.
(Craiova). Aºeptãm CV-ul + dulgherie, placãri polistiVând/schimb cu garsoni- dumneavoastrã la adresa de ren, vopsim tablã, acopeerã, o casã la þarã, trei e-mail recrutari@alpacces- riºuri ºi mici reparaþii. Tecamere. Telefon: 0775/ s.com. Relaþii la telefon: 0731/ lefon: 0754/686.698 sau
502.588.
317.992, 0371/190.439.
0731/342.215.

S.C. ÎNCHIRIERI UTILAJE
OLTENIA S.R.L. efectueazã lucrãri, execuþie a drumurilor, rigoale, compactare, cãi pietonale. Telefon:
0744/800.338.
S.C. BONUS S.R.L. angajez ºofer distribuitor. Telefon: 0740/074/244.

PIERDERI
Pierdut certificat constatator pentru sediu firma TARBOC SRL. Se declarã nul.
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Bergodi: „Vom vedea cu Poli Iaºi
dacã am învãþat ceva din greºeli”
Fãrã Mihãilã, Tudorie ºi Papp, Universitatea Craiova întâlneºte Poli Iaºi, mâine, de la ora 21, pe „Ion
Oblemenco”, în deschiderea etapei a 6-a din Liga I
Universitatea Craiova a început campionatul cu 5 victorii ºi
o þinteºte pe a ºasea la rând, în
timp ce moldovenii de la Poli Iaºi
vin ºi ei dupã douã succese consecutive. Cele douã formaþii se
întâlnesc mâine, de la ora 21,
pe „Ion Oblemenco”. Antrenorul Craiovei, Cristiano Bergodi,
a prefaþat duelul cu trupa lui Daniel Pancu, amintindu-ºi cã ºi el
a antrenat în Copou, în 2008:
„Ne aºteaptã un meci delicat,
fiindcã ne întâlnim o echipã
bunã, de care mã leagã amintiri
frumoase, am antrenat acolo în
2008. Iaºiul a început sã joace
bine, este agresivã, are un antrenor tânãr, dar foarte bun, care
poate ajunge un tehnician important în fotbalul românesc. Pe
Daniel Pancu îl cunosc mai bine
ca persoanã, l-am avut jucãtor
la Rapid, experienþa ca jucãtor
motiveazã bine echipa, care ºia revenit imediat dupã ce a fãcut un meci prost. ªi ei sunt
încrezãtori, au declarat cã vor
toate cele 3 puncte la Craiova.
Nu ne sperie nimeni, pentru cã

e fotbal, iar în fotbal nu existã
teamã, se întâlnesc douã echipe
bune ºi va ieºi un meci frumos.
Noi ne-am pregãtit bine din toate punctele de vedere, echipa
capãtã mai multã încredere,
vom juca pentru a ºasea victorie. Vom vedea vineri dacã am
învãþat din greºelile meciurilor
anterioare”.
Cristiano Bergodi l-a lãudat pe
Andrei Ivan, despre care s-a zvonit cã ar putea reveni la echipa
naþionalã, chiar dacã acesta a
marcat un singur gol anul acesta:
„Ivan are toate calitãþile pentru un
atacant de valoare, are vitezã, tehnicã, face faza defensivã bine, iar
Mirel Rãdoi poate spune mai bine
ca mine dacã poate face parte din
echipa naþionalã. Eu vreau cât mai
mulþi jucãtori la naþionalã, fiindcã
s-au întors la club cu evoluþii
bune, Bancu, Cicâldãu ºi Nistor,
dar ºi cei de la under 21 ºi de la
under 19”.

Bergodi e de acord sã
plece Koljic

Antrenorul Universitãþii Cra-

iova, Cristiano Bergodi, spune
cã nu s-ar opune unei plecãri
a lui Elvir Koljic, în cazul unei
oferte consistente, chiar dacã
italianul îl considerã pe bosniac cel mai bun atacant din
Liga I. „Elvir Koljic este, dupã
pãrerea mea, cel mai bun atacant din România, sper cã va
fi un campionat important pentru el, a explodat deja, a început foarte bine, are ºi un pic
de noroc, echipa îl ajutã, îl
împinge în careu ºi el fructificã ocaziile. Când e vorba de
sume mari de bani, un jucãtor
trebuie sã plece, dar nu ºtiu nimic despre transferul lui la Dinamo Kiev” a spus Bergodi.

Mihãilã e la tratament,
în Belgia

Cristiano Bergodi sperã cã
nu se va resimþi în perioada urmãtoare absenþa lui Valentin
Mihãilã, plecat în Belgia pentru a-ºi trata o pubalgie. „Mihãilã are probleme, din pãcate, ne deranjeazã acest lucru,
dar avem lot ºi cine îl va înlocui va trebui sã joace bine.
Valentin e un plus pentru echipã, sper cã nu i se va simþi lipsa ºi cine va juca o va face
foarte bine”.

Auzind cã ieri au fost declarate peste 2.000 de cazuri de
coronavirus în România, Cristiano Bergodi este sceptic cã
spectatorii vor reveni curând
în tribune. „Sunt multe cazuri
de coronavirus în România,

noi aºteptam suporterii la stadion, Craiova are cel mai frumos în România ºi cei mai pãtimaºi suporteri ºi aveam nevoie de ei, dar în condiþiile actuale e greu sã-i avem aproape” a declarat Bergodi.

udorie
Pigliacelli: „La Craiova e mare Papp ºi TTudorie
presiune, cine nu rezistã pleacã” au coronavirus
Portarul italian al Universitãþii
Craiova, Mirko Pigliacelli, spune cã a fost impresionat de prestaþia celor de la Poli Iaºi contra
FCSB, dar cã adversarii sunt cei
care ar trebui sã se teamã de
Craiova, deoarece echipa din
Bãnie este liderul campionatului.
„Va fi un meci greu cu Iaºi, am
vãzut cã au bãtut FCSB, au marcat 5 goluri, dar nu ne sperie nimeni. Noi suntem pe
primul loc, cred cã alte echipe trebuie sã se sperie de
noi. Sincer, niciodatã nu am
avut 5 victorii în primele 5
etape. Noi ne gândim la victorie în fiecare meci, acum
parcurgem o perioadã bunã,
vor veni cu siguranþã ºi momente mai grele, dar oricum
noi jucãm la victorie mereu.
Mã aºteptam sã începem
aºa de tare, fiindcã avem
echipã bunã, iar anul trecut
am fost aproape de a câºtiga titlul. Îl ºtiu pe Andrei
Cristea, a jucat la noi, e un
atacant foarte bun, are experienþã, dar încercãm sã nu-l lãsãm sã dea gol. Dar chiar dacã
va marca, pe noi ne intereseazã
punctele, nu cine dã gol” a spus
Pigliacelli. Chiar dacã a avut un
conflict cu galeria ªtiinþei, Piglia-

celli sperã ca suporterii sã revinã cât mai repede pe stadion:
„Sper sã le dea drumul spectatorilor la stadion, pe noi ne ajutã
foarte mult, e un plus foarte
mare”.

„Sper sã luãm campionatul
anul acesta, cred cã meritã
Craiova un titlu”

Portarul italian a mãrturisit cã
el ºi colegii sãi au fost foarte
afectaþi de eliminarea din Europa League, dar cã trebuie sã se
obiºnuiascã toþi cu aceastã presiune de la Craiova, unde se vrea

titlul în acest sezon. „Am fost
supãrat toþi bãieþii pentru eliminarea din Europa League, nu
numai eu, am vorbit în vestiar,
era foarte important sã mergem
mai departe în aceastã competiþie. Dar acum nu mai vorbim de
acea eliminare, am fãcut un meci
foarte slab acolo, sperãm sã nu
se mai întâmple din nou, ne vedem de campionat. În fotbal
e presiune tot timpul, mai
ales la Craiova, fiindcã avem
echipã bunã, sunt condiþii
bune. E normal sã fie presiune, dacã nu vrei presiune,
te duci la altã echipã, te apuci
de altceva. Sper sã luãm
campionatul anul acesta,
cred cã meritã Craiova un
titlu” a spus Pigliacelli.
Pigliacelli sperã ca Elvir
Koljic sã nu plece de la Universitatea Craiova, deºi s-a
zvonit cã ar avea o ofertã de
la Dinamo Kiev. „Avem cu
siguranþã cel mai bun atacant
din þarã, sper sã nu plece la
Dinamo Kiev. E important cã
avem jucãtori valoroºi, mulþi
sunt la echipele naþionale. E bine
cã se întrerupe campionatul
dupã acest meci, ne mai odihnim ºi noi câteva zile. Mã simt
în siguranþã cu fundaºii, toþi sunt
foarte buni” a declarat italianul.

Doi jucãtori de la Universitatea Craiova au coronavirus, este
vorba de Alexandru Tudorie ºi
Paul Papp. Primul a debutat în
runda trecutã la Craiova, în meciul cu FC Argeº, iar al doilea
nu a jucat pânã acum. Al treilea
caz anunþat este o bucãtãreasã
de la cantonamentul din Lunca
Jiului. „La începutul acestei sãptãmâni a avut loc o nouã testare
COVID-19, doi fotbaliºti fiind
depistaþi pozitiv, dar ºi o persoanã din cadrul personalului auxiliar. Din fericire, aceºtia sunt
asimptomatici” este anunþul clubului din Bãnie. Primul caz de

coronavirus din lotul Craiovei a
fost cel al lui Stephan Drãghici,
dar acesta se pregãtea separat,
fiind accidentat.
De la Universitatea Craiova,
au mai fost infectaþi cu coronavirus: finanþatorul Mihai Rotaru, preºedintele Sorin Cârþu,
managerul general Marcel Popescu, managerul executiv Ovidiu Costeºtin, antrenorul Cristiano Bergodi, antrenorul secund Gigi Ciurea, team-managerul Lucian Pretorian, preparatorul fizic Cornel Blejan ºi kinetoterapeuþii Ovidiu Blendea ºi
Radu Rinderiu.
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