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Cosmin Vasile, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:

„Colaborarea
„Colaborarea cu
cu V
Vidinul
idinul
se
se va
va amplifica”
amplifica”

Prezent alãturi de Ion Prioteasa, la
festivitãþile prilejuite de „Ziua Vidinului”, noul preºedinte al Consiliului Judeþean Dolj, Cosmin Vasile, ne-a menþionat câteva din temele discuþiilor avute cu Momchil Stankov –guvernatorul
districtului, Tsvetan Tsenkov, primarul

oraºului Vidin ºi Genadi Velkov, preºedintele Consiliului Municipal Vidin.
Vizate au fost proiecte comune transfrontaliere pe infrastructurã, culturã ºi
turism, ce ar urma sã fie acroºate. Cu
prioritate se pune, în momentul de faþã,
realizarea unor centuri ocolitoare la

cele douã puncte de frontierã, unde în
anumite zile se înregistreazã cozi interminabile de TIR-uri. Oricum, colaborarea Dolj-Vidin se va amplifica în perioada imediat urmãtoare, a subliniat Cosmin Vasile, care a salutat receptivitatea,
dar ºi ospitalitatea pãrþii bulgare.
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Când Joe Biden uitã
prenumele lui Trump!
MIRCEA CANÞÃR
Douã campanii electorale ºi douã
filozofii totalmente opuse. Donald
Trump încarneazã acþiunea, forþa,
predispoziþia la risc. Adversarul sãu,
Joe Biden, cultivã empatia ºi prudenþa. ªi chiar restricþiile sanitar. În
avantaj lejer, în sondaje, pare candidatul democrat Joe Biden, dar totul
e fluid, ºi mai mult, Donald Trump
îºi conduce campania electoralã cu
o vigoare neobiºnuitã. Ce mai poate
recupera în sondaje, în statele cheie, este greu de spus, dar un lucru
este cert: criza legatã de pandemie a
schimbat totul. În septembrie anul
trecut, prima economie a lumii „duduia”, recreând 11,4 milioane de locuri de muncã, însã criza generatã
de Covid-19 a nãruit unul din argumentele forte ale lui Donald Trump.
În 2019, al treilea an de mandat, SUA
avea cel mai scãzut ºomaj din ultimii
50 de ani ºi o ratã a sãrãciei mai scãzutã ca niciodatã dupã 1960. Creºterea economicã era superioarã Europei. Un nou plan de ajutor în eco-

nomie n-a putut fi trecut prin Congres, fiindcã republicanii ºi democraþii nu s-au înþeles. Dar acum rãzboiul e total. Donald Trump personal a
salutat numirea judecãtoarei Amy Coney Barrett, la Curtea Supremã, propunerea sa. Democraþii au deplâns
întreaga strategie. Sâmbãtã 17 octombrie a.c. în mitingurile succesive din Michingan ºi Wisconsin preºedintele american i-a descris pe democraþi ca fiind „radicali anti-americani”, iar despre Joe Biden a spus
cã este un politician corupt, iar familia Biden nu este altceva decât „o
anteprizã criminalã”. „Este un criminal, un risc pentru securitatea naþionalã”. Se discutã mult ºi despre afacerile lui Hunter Biden, din vremea
când tatãl sãu era vicepreºedinte al
SUA. De ce spunem cã lucrurile nu
sunt încã tranºate: fiindcã în Florida, stat cheie, s-a deplasat însuºi
Barack Obama pentru mobilizarea
electoratului, care a spus despre Donald Trump: „El revendicã economia

pe care a moºtenit-o, dar refuzã
pandemia care i se imputã”. Ce mai
pot aduce ultimele zile, este doar o
întrebare. Fiindcã pot bascula lucrurile, în statele în care Donald Trump
se deplaseazã, ºi cu o vigoare sporitã
îºi susþine argumentele. Peste toate,
mai intervin ºi gafele lui Joe Biden.
Astfel, simpatizanþii preºedintelui au
exultat dupã ce într-o intervenþie filmatã, duminicã 25 octombrie a.c.
candidatul Joe Biden a uitat pronumele
preºedintelui în mandat, motiv pentru care i s-a pus în discuþie capacitatea de a conduce þara. „Joe Biden
m-a numit George, ieri seara. El nu
poate reþine numele meu”, a scris pe
Twitter Donald Trump, care ºi-a botezat adversarul „Joe adormitul”, lãsând sã se înþeleagã cã poate suferã
la 77 de ani de un început de senilitate. Candidatul democrat luase cuvântul duminicã seara, la un concert virtual de susþinere a campaniei sale.
„Patru ani în plus cu George... George”, a început discursul înainte de a-

l întrerupe. „Dacã Trump este ales noi
ne vom retrezi într-o altã lume” a mai
spus Biden, acompaniat de soþia sa Jill
Biden. Media conservatoare s-a întrebat dacã Joe Biden fãcea referire la
fostul preºedinte George W. Bush,
sau tatãl acestuia, George Bush. Evident, momentul savuros, i-a delectat
pe republicani. Democratul este cunoscut pentru gafele sale repetate.
Însã pentru opozanþii sãi, lapsusul
relevã o scãdere de formã fizicã. De
altfel, Donald Trump l-a acuzat cã
foloseºte medicamente pentru memorie ºi a solicitat un test antidoping înaintea primei dezbateri. În fine, fermierii din Wisconsin ºi-au anunþat susþinerea lor pentru Donald Trump. ªi nu
sunt singurii. Se pare cã ºi cei din
Pennsylvania ºi Michigan sunt de partea sa. Ultimile zile rãmân febrile ºi
întrebarea care mai stãruie este doar
legatã de ultimile dezvãluiri, cu potenþial ridicat, de a-i convinge pe nehotãrâþi, sã-i voteze pe Donald Trump
sau pe Joe Biden.

Raportul privind educaþia digitalã
Europarlamentarul Victor Negrescu a prezentat
raportul sãu privind elaborarea unei politici
europene în materie de educaþie digitalã în cadrul
Comisiei pentru Educaþie ºi Culturã din Parlamentul European.
Document prevede creºterea alocãrilor financiare pentru educaþie, în mod special
educaþia digitalã, ºi alocarea
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menea la importantele decalaje existente între statele
membre ºi regiuni privind
accesul la educaþie digitalã,
menþionând problemele întâmpinate de România în a
asigura aceste oportunitãþi
pentru toþi elevii ºi profeso-

rii. „Viitorul nostru comun
depinde de modul în care
vom alege sã susþinem transformarea sistemului nostru
educaþional, iar pentru modernizarea acestuia avem nevoie atât de o strategie coerentã, cât ºi de resursele necesare. Rãspunsul primit la
aceste prime consultãri, înaintea negocierilor cu celelalte partide europene, îmi dã
speranþa cã acest raport va
reprezenta un mesaj puternic
de sprijin pentru educaþie,
oferind soluþii viabile ºi adap-

tate nevoilor, în vederea digitalizãrii rapide a procesului
de învãþãmânt. Educaþia digitalã de calitate trebuie sã devinã rapid o realitate pentru
toþi europenii“, a declarat vicepreºedintele Comisiei pentru Educaþie ºi Culturã din
Parlamentul European, Victor
Negrescu.

Importanþa
alfabetizãrii
digitale
Raportul reprezintã, de alt-

fel, viziunea Parlamentului
European privind digitalizarea
educaþiei ºi constituie un rãspuns la recentul plan privind
educaþia digitalã, lansat de
Comisia Europeanã. În document, legislativul european
solicitã monitorizarea ºi propunerea de soluþii adaptate,
prin intermediul Semestrului
European, privind digitalizarea procesului educaþional din
fiecare stat membru, crearea
de hub-uri privind educaþia
digitalã, din care sã facã parte
principalii reprezentanþi din
domeniu, susþine importanþa
alfabetizãrii digitale ºi creºterea competenþelor digitale,
dezvoltarea conexiunii la internet de mare vitezã la nivel
european, accesibilizarea procesului educaþional cu instrumente ºi dispozitive digitale
sau implementarea unor noi
iniþiative privind tehnologiile
în educaþie.
O componentã importantã
este reprezentatã de soluþiile
oferite pentru îmbunãtãþirea
accesului la educaþie digitalã. Se face astfel referire la
nevoia de a dezvolta ºi finanþa proiecte destinate sprijinirii grupurilor vulnerabile (seniori, femei, ºomeri) ºi a zonelor rurale, montane ºi izolate. Nu în ultimul rând, raportul atrage atenþia decidenþilor asupra riscurilor ºi ameninþãrilor online ºi propune
dezvoltarea unor practici educaþionale adaptate mediului
online.
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S-a semnat contractul pentru reabilitarea staþiei de
clorinare Izvarna ºi a primului tronson Izvarna II
Compania de Apã Oltenia S.A. a semnat, astãzi,
27.10.2020, al nouãlea contract de execuþie lucrãri
în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Dolj, în
perioada 2014-2020”. Este vorba despre CL 17Reabilitare staþie de clorinare ºi amenajare incintã
captare Izvarna; reabilitare ºi extindere conductã
aducþiune Izvarna – Craiova fir II Tronson I”.
Este cel de-al doilea din cele 6
contracte în care a fost împãrþit
Firul II de aducþiune Izvarna –
Craiova ºi a fost adjudecat de
ELSACO ELECTRONIC S.R.L.
în asociere cu SC HIDROCONSTRUCÞIA S.A. ºi ECOAPA DESIGN S.R.L. la o valoare de
122.107.823,19 LEI (fãrã TVA).
Contractul include proiectarea ºi execuþia urmãtoarelor lucrãri: reabilitare conductã de
aducþiune fir II, pe o lungime
de 18.858 metri (PN6); extindere conductã de aducþiune fir
II cu conductã din PAFSIN,

De1200 mm, SN10000, PN6,
pe o lungime de 1.587 metri;
reabilitare cãmine existente ºi/
sau construcþia oricãrui cãmin
de vane de izolare, golire ºi aerisire necesare; reabilitare subtraversare de râu (prin foraj
orizontal sau microtunneling)
ºi subtraversãri de drumuri
naþionale; reabilitarea staþiei de
clorinare, amenajarea incintei
(alei, refacere iluminat, împrejmuire, etc); reabilitarea
clãdirii administrative, precum
ºi amenajarea drumului de acces provizoriu.

Societãþile trebuie sã elaboreze Proiectul Tehnic în
conformitate cu legislaþia
naþionalã
Conform obligaþiilor contractuale, societãþile trebuie sã
elaboreze Proiectul Tehnic în
conformitate cu legislaþia naþionalã; documentaþia necesarã
obþinerii autorizaþiilor ºi avizelor
necesare execuþiei; precum ºi
lucrãrile de construcþie; furnizare ºi montaj utilaje ºi echipamente
tehnologice; testare ºi punere în
funcþiune a acestora ºi remedierea eventualelor defecþiuni apãrute în perioada de garanþie. Pe-

rioada de proiectare (inclusiv
obþinerea Autorizaþiei de Construire) este de 4 luni, durata de
execuþie a lucrãrilor ºi punere în
funcþiune a instalaþiilor este de 32
de luni, iar perioada de garanþie
este de 36 de luni.

Investiþia presupune reabilitarea a 27,4 kilometri de
conductã

Firul II de aducþiune Izvarna
– Craiova, cu o valoare totalã de
peste 117 milioane de euro, o investiþie strategicã nu numai pentru Craiova, ci pentru întreg judeþul Dolj, dar ºi pentru Gorj,
este varianta prin care, la finalul

lucrãrilor, vom asigura apã potabilã de munte, de cea mai bunã
calitate pentru Craiova, ºi alte 6
localitãþi din Dolj, respectiv Brãdeºti, Coþofenii din Faþã, Almãj,
Iºalniþa, ªimnicu de Sus ºi Filiaºi; precum ºi pentru Rovinari,
Brãneºti, Câlnic, Godineºti,
Plopºoru, Teleºti, Tismana ºi
Þânþãreni din judeþul Gorj. Investiþia presupune reabilitarea a 27,4
kilometri de conductã ºi construirea altor 96,4 de kilometri ºi
pentru un bun control, a fost
împãrþitã în 6 contracte de lucrãri, aflate în diferite stadii ale
licitaþiilor, cel de astãzi fiind al doilea adjudecat.

Duminicã, basarabenii pot vota la Universitatea din Craiova
Duminicã, 1 noiembrie a.c, în Republica Moldova se vor desfaºura alegerile
prezidenþiale. În cursa electorala sunt înscriºi opt candidaþi. Toþi cetãþenii, cu
drept de vot, din Republica Moldova, care trãiesc, muncesc, studiazã sau pur
ºi simplu tranziteazã Craiova sau judeþele din Oltenia, anul acesta, vor putea
vota pe listele suplimentare într-o secþie de votare special amenajatã pentru
acest scrutin, care se aflã în centrul municipiului Craiova. Mai exact, în
incinta Universitaþiii din Craiova, care este situatã pe strada A.I Cuza,
numãrul 13. Votul se poate exercita în intervalul orar 07:00 - 21:00.
secþii de votare în Craiova, uºurând în felul
acesta, tuturor basarabenilor din Oltenia procesul votãrii”, se precizeazã într-un comunicat de presã, remis de ASB Craiova.

Schimbãrile încep atunci când dispare
indiferenþa

Aºadar, pe de o parte, sunt aºteptaþi sãºi exercite acest drept constituþional ºi
demnocratic, studenþii din centrele universitare: Craiova, Petroºani, Piteºti, Drobeta Turnu-Severin, dar ºi ceilalþi cetãþeni
basarbeni care locuiesc în sudul þãrii.
“Asociaþia Studenþilor Basarabeni din
Craiova þi-a demonstrat încã odatã spiritul
civic, reuºind sã obþinã deschiderea unei

Condiþiile pe care trebuie sã le înde-

plineascã cei care vor sã voteze duminicã, sunt urmãtoarele : sã aibã asupra
lor un paºaport emis de Republica Moldova fie ºi cu termenul de valabilitate
expirat. Totodatã, cetat’enilor Republicii Moldova cu drept de vot aflat’i peste hotare in ziua alegerilor, sa participe
la votare ºi in baza buletinului valabil,
ce cont’ine numarul de identificare de
stat (IDNP). Este obligatorie purtarea
mãºtii de protecþie ºi fiecare trebuie sã
aibã un pix personal. “ Totodatã, trebuie sa aiba dorinþa de a schimba ceva in
þara lor de origine, prin exercitarea acestui drept. ASB Craiova indeamna toþi
cetaþenii Republicii Moldova stabiliþi in
Oltenia, dar ºi pe tot teritoriul Romaniei, sa vina la secþiile de votare ºi sa-ºi
exercite dreptul la vot. TU poþi genera
schimbarea ACASÃ. Fii tu schimbarea
pe care vrei sa o vezi in þara ºi HAI la
vot! VOTUL tau conteaza!!! Este dreptul tau ºi singurul mod real de a decide
viitorul Republicii Moldova! Dragi cetãþeni ai Republicii Moldova, schimbãrile
încep atunci când dispare indiferenþa.

Lãsaþi toate motivele la o parte ºi mergeþi în ziua de 1noiembrie ca sã faceþi un
pas spre viitorul pe care toþi ºi-l doresc!”,
se precizeazã în comunicatul de presã al
ASB Craiova.
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Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
a stabilit graficul inspecþiilor ºcolare
Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, prin
ºedinþa Consiliului de
Administraþie, din data
de 16 octombrie, a
aprobat graficul de
monitorizare ºi control
al cadrelor didactice,
pe semestrul I al acestui
an preuniversitar, în
ceea ce priveºte inspecþiile ºcolare.
Conform Notei nr.16124/
16.10.2020, emisã de Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, „Graficul de monitorizare ºi control
poate fi completat/modificat, în
funcþie de noutãþile legislative
care pot apãrea pe parcursul semestrului sau la solicitarea argumentatã a unitãþilor de învãþãmânt/Inspectoratului ªcolar Judeþea, numai cu aprobarea Consiliului de Administraþie al ISJ
Dolj. De asemenea, pot fi suplimentate inspecþiile, în cazul apariþiei unor disfuncþiuni, sesizãri,
reclamaþii. La stabilirea graficului de monitorizare ºi control ,
pentru acest semestru, s-a þinut
cont de urmãtoarele: rezultatele
la Examenele Naþionale (promovabilitate la Bacalaureat ºi notele
mai mici de 5 la Evaluarea Naþionalã), ponderea notelor în scãdere la examenele naþionale,
comparativ cu anul ºcolar trecut,
unele disfuncþionalitãþi sesizate în
activitatea unitãþilor de învãþãmânt, ritmicitatea cu care trebuie sã se desfãºoare inspecþia ºcolarã generalã ºi solicitarea unitãþilor ºcolare pentru efectuarea
inspecþiilor”. Inspecþiile ºcolare
cuprind obiective ce trebuie sã
fie atinse.

Obiective de
atins
Lista obiectivelor este foarte
lungã, amintind doar câteva dintre ele, aºa cum sunt ele prinse
în directivele ISJ Dolj: sprijini-

rea unitãþilor ºcolare ºi a cadrelor didactice, în procesul de eficientizare a activitãþii de predare, învãþare ºi evaluare a procesului managerial; sprijinirea ºi
consilierea cadrelor didactice, în
vederea creºterii calitãþii actului
didactic, a atingerii standardelor
de performanþã de cãtre elevi;
evaluarea calitãþii aplicãrii curriculum-ului naþional ºi al celui local, a activitãþilor extracurriculare, a calitãþii serviciilor educaþionale – a ofertei educaþionale,
a managementului ºcolar ºi a
activitãþii personalului din unitãþile de învãþãmânt; creºterea calitãþii serviciilor educaþionale, a
calitãþii ofertei educaþionale ºi a
nivelului atingerii standardelor de
performanþã de cãtre cadrele didactice ºi preºcolari/elevi; deter-

minarea concordanþei dintre evaluarea internã (la nivelul unitãþii
de învãþãmânt), evaluarea externã ºi situaþia realã din unitatea
ºcolarã; etc.

Funcþii ºi
finalizãri
Funcþiile inspecþiei ºcolare
sunt multiple, de la diagnozã,
prognozã ºi prospecþia sistemului de învãþãmânt pe o perioadã
determinatã pânã la orientarea
ºi îndrumarea metodologicã a
procesului de învãþãmânt, trecând prin planificarea ºi oranizarea întregului sistem, precum
ºi monitorizarea eliminãrii disfuncþiilor constatate. Finalitãþile
sunt ºi ele de mai multe feluri:
evaluarea activitãþii unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar, con-

cretizatã prin furnizarea cãtre
cei în drept a rapoartelor de inspecþie; consilierea ºi sprijinirea unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar ºi a personalului
didactic, didactic auxiliar ºi nedidactic pentru îmbunãtãþirea
propriei activitãþi; etc.

Inspecþiile,
desfãºurate în
funcþie de
situaþia
epidemiologicã
Sunt mai multe tipuri de inspecþii, pe care le enumerãm: inspecþii ºcolare generale; inspecþii de revenire; inspecþii de specialitate (pe grupuri þintã: profesori debutanþi, profesori în cadrul unitãþilor de învãþãmânt cu

rezultate slabe la examenele naþionale); inspecþii tematice; inspecþii pentru obþinerea cadrelor
didactice; inspecþii privind asigurarea ºi evaluarea calitãþii educaþiei; inspecþii pentru rezolvarea
sesizãrilor/reclamaþiilor. Pe parcursul semestrului I, anul ºcolar
2020 – 2021, se vor realiza cinci
inspecþii de revenire la unitãþile
ºcolare care au avut inspecþii
generale în semestrul al II-lea al
anului ºcolar precedent, precum
ºi patru inspecþii tematice. În
condiþiile actuale, þinând cont de
pandemia de COVID – 19, activitãþile se vor desfãºura „faþã în
faþã” sau online, în funcþie de
evoluþia epidemiologicã. Data limitã a efectuãrii inspecþiilor este
intervalul 11 – 29 ianuarie 2021.
CRISTI PÃTRU

Cursuri IT pt adolescenþii ºi copiii care vor
sã înveþe programare
Indiferent cã sunt din Craiova, din Bucureºti sau din
oricare alt oraº al României,
copiii ºi adolescenþii care
vor sã înveþe programare, se
pot înscrie la cursurile online, organizate de Academia
Micilor Developeri. Institu-

þia este initiaþiva a doi antreprenori, Costin Pietraru ºi
Oana Manga. Ei au pornit
pro-pria ºcoalã de IT pentru
co-pii ºi adolescenþi în 2013,
iar în prezent au ajuns la
do-uã sedii proprii în Bucureºti ºi douã locaþii în fran-

cizã în Capitalã ºi în Buzãu.
În total, în cei ºapte ani de
la înfiinþare, în sediile Acade-mi-ei au ajuns peste 8.000
de copii, cursanþi ºi cei care
participã la cursurile demonstrative gratuite.
DANIELA DRAGOTÃ

miercuri, 28 octombrie 2020

Anunþul tãu!
COLEGIUL Naþional „Fraþii Buzeºti”, cu sediul în Craiova, str.ªtirbei Vodã, Nr.5, Jud.Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a funcþiilor
contractuale de: Îngrijitor: 1 post;
Paznic: 1 post. Condiþii specifice de
participare la concurs: 1.Condiþii
specifice post îngrijitor: studii: medii; vechime: minim 3 ani în muncã;
Certificat curs de igienã/adeverinþã înscriere la curs de igienã; disponibilitate de a lucra în douã schimburi; disponibilitate de a lucra sâmbãta ºi duminica; abilitãþi de relaþionare-comunicare cu întregul personal al unitãþii de învãþãmânt; cunoºtinþe de legislaþie specifice locului de muncã; cunoºtinþe în domeniul Sãnãtãþii ºi Securitãþii în
Muncã ºi PSI. 2.Condiþii specifice
post paznic: studii: medii; vechime:
minim 3 ani în muncã; Atestat agent
pazã; disponibilitate de a lucra în
douã schimburi; disponibilitate de
a lucra sâmbãta ºi duminica; abilitãþi de relaþionare-comunicare cu întregul personal al unitãþii de învãþãmânt; cunoºtinþe de legislaþie specifice locului de muncã; cunoºtinþe în domeniul Sãnãtãþii ºi Securitãþii în Muncã ºi PSI. Data, ora ºi locul
de desfãºurare a concursului: Proba scrisã: data de 19.11.2020, ora
9.00, la sediul Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” Craiova. Proba de
interviu: data de 23.11.2020, ora 09.00
(îngrijitor), ora 11.00 (paznic), la sediul Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti” Craiova. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare, la sediul Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti” Craiova, str. ªtirbei Vodã, Nr. 5. Date contact: la secretariatul unitãþii, tel. 0351.405.471, între
orele 08.00-15.00.
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Anunþul tãu!
LICEUL Tehnologic „Constantin Ianculescu”, cu sediul în
com. Cârcea, jud. Dolj, anunþã
scoaterea la concurs a unui post
contractual vacant de Administrator financiar, normã întreagã, perioadã nedeterminatã. Concursul
constã în susþinerea unei probe
scrise, între orele 09.00-11.00, în
data de 19 noiembrie 2020 ºi a unui
interviu, începând cu ora 09.00, în
data de 20 noiembrie 2020, la sediul Liceului Tehnologic „Constantin Ianculescu” Cârcea. Dosarele se depun în perioada 30 octombrie-12 noiembrie 2020, între
orele 09.00-13.00, la secretariatul
Liceului Tehnologic „Constantin
Ianculescu” Cârcea. Condiþiile de
participare, bibliografia, actele
necesare dosarului de înscriere
ºi calendarul desfãºurãrii concursului sunt afiºate la sediul unitãþii ºcolare. Relaþii suplimentare se
pot obþine la telefon 0251.458.007,
între orele 09.00-12.00.
UNITATEA administrativ-teritorialã Pleºoi, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.4, 5, 6 ºi 7 începând cu data de 04.11.2020, pe o
perioadã de 60 de zile, la sediul
Primãriei Com.Pleºoi, conform
art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe siteul Agenþiei Naþionale de Cadastru
ºi Publicitate Imobiliarã. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât cele
menþionate mai sus nu vor fi luate
în considerare.

VÂNZÃRI

CUMPÃRÃRI

APARTAMENTE

Cumpãr apartament 3 camere, centru. Telefon 0729/
960.795.
Cumpar garsoniera, bloc
nou, zona semicentrala,
etaj 1 sau 2, Craiova. Pana
atunci, inchiriez garsoniera goala pentru depozitare carti si haine. Telefon:
0723/013.004.

VÂND apartament 2 camere, ultracentral, Piaþa Prefecturii. Telefon: 0768/107.255.
Proprietar, vând apartament
2 camere, condiþii excelente, mobilat, bucãtãrie, baie.
Bulevardul 1 mai, zona Insula lângã Sara. Telefon:
0744/395.382 între orele
9:00-15:00.
Vand apartament cu 2 camere decomandate. Telefon:
0766/348.398.
Vând/schimb 2 camere
mari, baie, bucãtãrie cu
apartament parter/etaj 1.
35.300 euro. Telefon: 0772/
134.197.
Vând/schimb cu garsonierã, o casã la þarã, trei camere. Telefon: 0775/502.588.
Vand/schimb 2 camere,
bucatarie, baie, boxa cu
garsoniera decomandata
pret 35.500, telefon: 0761/
355.107.
Vând/schimb 2 camere
mari, bucãtãrie, hol, baie,
boxã, apã, gaze, curent cu
garsoniera decomandatã.
Telefon: 0772/134.197.
Vând (schimb) apartament
Craiova ºi casã Pleniþa cu
apartament 4 camere Craiova central, et. 1 + diferenþa.
Telefon: 0351/802.305.

CASE
Vând casã veche, Craioviþa. Telefon: 0729/960.795.
Vând 3 camere, salã beci
cu fundaiþe din beton + teren 3000 mp, Comuna Terpeziþa, Dolj, zona Brestuica.
Telefon: 0251/418.760, 0770/
671.659.
Vând casã utilatã, mobilatã,
oraº Segarcea, str. Eroilor.
40.000 euro. Tel. 0744/
968.675.
Vând casã cu teren 2000
mp, 3 camere cu baie ºi hol
construite in 2013. Str. Carierei, nr. 7, comuna Cerãt,
Dolj. 22.000 euro. Telefon:
0730/890.280.
Vând 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 intravilan – Cârcea la stradã – 4.000 mp –
10 euro negociabil. Telefon:
0766/503.967.
Vând în Bãile Govora 400
mp ºi 1500 mp; asfalt lângã
pãdure, utilitãþile instalate.
Telefon: 0744/563.640, 0770/
661.438.
Vand 1200 mp - teren intravilan cu fundatia casei turnata, 5000 euro in Draganesti Olt. Telefon: 0724/339.319.
Vând loc pentru casã la 10
km Craiova (ºi alte construcþii diverse). Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren Predeºti, 800
mp, utilitãþi, pitoresc, ideal
pentru casã sau casã de
vacanþã. Telefon: 0773/
996.446.
Vând teren intravilan SC
Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha. Telefon: 0769/
456.241.
Vând teren (locuri de casã),
Podari. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren 2000 mp (locuri
de casã intravilan cu toate
utilitãþile apã, canal, electricitate, gaze) Cârcea - situat
în faþa vilelor de la ieºirea
din Comuna Cârcea pe
dreapta spre Craiova. Telefon: 0720/231.610.
Vând 2 terenuri langa FABRICA DE TERMOPANE
,,Q FORT” – GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m.
Pret negociabil. Telefon:
0752/641.487.
Vând loc de casã 500 mp,
intravilan Criva, asfalt,
pomi fructiferi, posibilitate
apã curentã. Telefon: 0745/
043.152.
Vând, inchiriez, schimb teren, Calea Bucuresti, km 10,
1000 m-2000 m, deschidere 35 m, dupa Peugeot. Telefon: 0773/996.446.

OFERTE SERVICIU
SC Netrom Software
SRL angajeazã Programatori cu experienþã în
AI ºi ML. CV-urile se depun pe adresa de email:
jobs@netrom.ro.
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ANUNT PUBLIC
S.C. HELIN’S TRADING S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “DEMOLARE
HALA DEPOZITARE, CONSTRUIRE 3 FOISOARE SI CLADIRI ANEXE (BUCATARIE, BAR, SPATII DEPOZITARE,TOALETE), TERASA EVENIMENTE, REAMENAJARE PEISAGERA INCINTA”, propus a fi amplasat in Judetul DOLJ, Comuna
PIELESTI, Sat PIELESTI, Strada CALEA BUCURESTI, Nr. 140 / 2 (T44, P6,7,8)
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, strada Petru Rares, nr. 1, si la sediul SC HELIN’S TRADING SRL,
Comuna GHERCESTI, Strada Aviatorilor, Nr.10, Judetul Dolj, in zilele de luni - joi intre orele 8 - 16 si
vineri intre orele 8 - 14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, Craiova, strada Petru Rares, nr. 1, fax
0251/419035, e-mail: office.apmdj@gmail.com.

SC AlpAccess SRL angajeazã schelari cu experienþã (Craiova). Aºeptãm CVul dumneavoastrã la adresa de e-mail recrutari@alpaccess.com. Relaþii la telefon: 0731/317.992, 0371/
190.439.

PRESTÃRI SERVICII
Construcþii, þiglã metalicã,
reparaþii, accesorii, dulgherie, vopsitorie, orice tip de
materiale, orice mici reparatii de urgenþã, izolaþii, discount între 10%-15%. Telefon: 0726/940.142.
Echipã cu experienþã, montãm þiglã metalicã tip Lindab,
jgheaburi, burlane + dulgherie, placãri polistiren, vopsim tablã, acoperiºuri ºi mici
reparaþii. Telefon: 0754/
686.698 sau 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.

AUTO
Vând ML 320 din august
2007- 250.000 Km. Preþ
8000 Euro, full options,
MERCEDES 270 din 2004
Numere Italia, preþ 3000 E,
KIA Karnivale 7 locuri- 3000
E. Telefon: 0765/561.809;
3533770710.
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Vând DACIA 1310 cu toate Vând bicicletã bãrbat, puþin
taxele la zi. Telefon: 0727/ folositã, menghinã, uruitoa884.205.
re. Telefon: 0721/483.933.
aragaz voiaj douã
VÂNZÃRI DIVERSE Vând
ochiuri cu butelie, polizor unVand robot de patiserie, cu ghiular, (flex) D125/850W, cabol inox 6,5l si oglinda cris- nistre aluminiu 20 litri noi, artal 160x80cm si haina lunga zãtoare gaze sobã D 600, aldin piele intoarsa de ca- ternator 12V nou, Pick-up Tesprioara marimea 50. Tele- la cu boxe, dozã nouã de refon: 0752/236.667.
zervã, discuri cu muzicã difeVând piedestal, veiozã, aero- ritã. Telefon: 0251/427.583.
termã, noptierã, calorifer, masã Vand loc de veci si groapa
toaletã, pat personal, saltea boltita, Cimintir Sineasca.
relaxa, dormezã dublã cu Telefon: 0752/236.667.
ladã. Telefon: 0351/170.085. Vând palmieri la ghiveci anul
Vand televizor LEKO, cu dia- II, arbore de mãtase, leangonala de 37 cm si televizor dru, lãmâi anul I de fructifiPHILIPS cu diagonala de 54 care, pomi fructiferi la ghicm. Telefon: 0752/236.667. veci, gutui, pãr, nuc, trandaVând ponei. Telefon: 0748/ firi. Telefon: 0784/893.160.
145.050.
Maºinã de cusut Ileana cu
Vând caini ciobanesti de pedalã- 250 lei, cuverturã
Bucovina. Telefon: 0748/ pluºatã grena ºi 2 carpete
pentru fotolii – 150 lei, co145.050.
Vând aparat masaj picioare, vor persan 220/210 – 100 lei,
maºinã cusut ,,ILEANA’’, 2 sãpun de casã 5 lei /kg. Tearzãtoare gaze sobã. Tele- lefon: 0770/303.445.
Vând bibliotecã lemn, 2 fofon: 0351/809.908.
Vând veiozã, calorifer elec- tolii VINTAGE, 1 aparat radio - pikup, 1 masã 12 pertric, aerotermã, piedestal,
soane, 6 scaune, 1 birou, 1
noptierã, masã, scaune,
maºinã de cusut (Rusia), 2
dormezã, pat saltea relaxa.
seturi inox (noi) crãtiþi - Italia,
Telefon: 0351/170.085.
2 undiþe de pescuit. Preþuri
Vând sobã teracotã, cãru- mici. Telefon: 0729/684.222.
cior handicapat, tub asbo
250 mm, 2 buc, tv color cu
PIERDERI
1000 mm diagonalã. Tele- Pierdut certificat constatator
fon: 0760/588.581.
de suspendare activitate
Vând cazan de þuicã de ara- BADESCU D. DANIELA,
mã (50 litri). Telefon: 0770/ PFA, CUI 34517720. Se
687.430.
declara nul.

Spitalul Orãºenesc „ Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii de execuþie vacante:
- 1 post asistent medical generalist, pe perioadã nedeterminatã, în cadrul Cabinetului de Medicinã Dentarã;
- 1 post asistent medical generalist, pe perioadã nedeterminatã, în cadrul Cabinetului O.R.L.
Concursul va avea loc la sediul spitalului din strada
Unirii nr. 11, în data de 19.11.2020, orele 10:00 – proba scrisã, ºi în data de 24.11.2020, orele 10:00 – proba de interviu.
Condiþiile de participare la concursul menþionat mai
sus sunt cele prevãzute în art. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizatã, precum ºi cele specifice, ºi anume:
- nivelul studiilor: minim postliceale sau postliceale prin
echivalare conform HG nr. 797/1997;
- minimum 6 luni de vechime în activitate ca asistent
medical;
- certificat de membru OAMGMAMR avizat ºi valabil la
data concursului;
- avizul anual (pentru persoanele care exercitã profesia
de asistent medical generalist) sau adeverinþa pentru participare la concurs, eliberatã de OAMGMAMR (în cazul
persoanelor care nu exercitã profesia de asistent medical
generalist);
Aceste condiþii de participare la concurs vor fi afiºate la sediul Spitalul Orãºenesc „ Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni din str. Unirii nr. 1, pe site-ul
www.spitalulorasenescdabuleni.ro, în cotidianul „Cuvântul libertãþii”, precum ºi pe portalul posturi.gov.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã la
data de 11.11.2020, orele 16:00, la sediul spitalului din str.
Unirii nr. 1.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul spitalului ºi
la numãrul de telefon 0251 334 824 (secretariat comisie de
concurs- Ec. Mihãilescu Cristian).
MANAGER,
Ec. MÃRICUÞOIU ILEANA-MARIA

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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Greu fãrã Koljic!
Universitatea Craiova, la primul meci fãrã gol
marcat dupã 8 luni
Meciul pierdut cu 1-0 în
faþa Academicii Clinceni a fost
primul dupã 8 luni fãrã gol marcat pentru Universitatea Craiova. Ultima partidã în care
echipa din Bãnie nu a punctat
a fost pe 23 februarie, 0-2 în
derby-ul cu CFR Cluj, tot pe
teren propriu, în ultima etapã
a sezonului regular al campionatului trecut. De altfel, aceste douã meciuri sunt ºi singurele de anul acesta în care Craiova nu a reuºit sã marcheze,
alb-albaºtrii înscriind cel puþin un gol în restul jocurilor din
2020. ªi în meciul anterior, cel
cu Dinamo, craiovenii au marcat o singurã datã, dintr-un penalty transformat cu mari
emoþii de Cicâldãu.

Koljic avea o medie de
peste un gol pe meci!

Nu este deloc întâmplãtoare aceastã producþie slabã a
alb-albaºtrilor din ultimele douã
partide, fiindcã din echipã a
dispãrut golgheterul Elvir Koljic. Bosniacul accidentat grav
de Mihalache în meciul Craiova – Poli Iaºi avea o medie de

peste un gol pe meci în Liga I,
respectiv 6 reuºite în primele
5 etape. Koljic ºi Cicâldãu au
marcat 10 din cele 13 goluri
ale Universitãþii în campionat.
Astfel, „ghinionul lui Papurã ºi
Piþurcã”, aºa cum l-a numit
Sorin Cârþu, l-a lovit ºi pe
Cristiano Bergodi, care nu poate beneficia de aportul golgheterului bosniac. „A fost ghinionul lui Piþurcã ºi Papurã cã nu
l-au avut la dispoziþie, poate
fãceau mai mult. E un atacant
foarte bun pentru campionatul
nostru”spunea Sorin Cârþu înainte ca Elvir Koljic sã se accidenteze din nou.
Cristiano Bergodi a recunoscut ºi el, dupã meciul cu
Cinceni, cã pierderea lui Koljic este imensã ºi de neacoperit. „Pierderea lui Koljic a fost
un lucru sutã la sutã negativ
pentru noi. Un jucãtor ca Elvir nu se gãseºte uºor. L-am
luat pe Mamut, care e la început, încã nu are relaþii de joc
cu colegii sãi. Pierderea lui
Koljic e mare, dar încercãm
încet, încet sã sudãm relaþiile
de joc cu ceilalþi atacanþi. Kol-

nat cu un meci ca pe vremea
Cooperativei anilor 90. Am asistat
la un circ pe Arena Naþionalã, un
spectacol “cu oi ºi cu capre”.
Echipa Anei Maria Reghecampf
a fãcut figuraþie în faþa echipei
lui Gigi Becali, care a câºtigat cu
5-0, dupã ce avea 4-0 la pauzã.
Sigur, era de aºteptat ca Hermannstadt sã se prezinte astfel, dupã
ce, în plin campionat, s-a lipsit
de câþiva jucãtori importanþi, în
condiþiile pandemiei, care te poate decima, pentru ca FCSB sã-i
poatã folosi în Europa League.
Am vãzut un meci cum erau pe
vremuri cele ale echipelor Buftea ºi Snagov, la care erau implicaþi soþii Reghecampf, pe care
casele de pariuri le scoteau din
ofertã, din cauza suspiciunilor de
pariuri pe goluri ori pe întoarceri
de rezultat. Majoritatea bookma-

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

jic fructifica orice ocazie.
Avem veºti bune despre el,
probabil va reveni la începutul
anului viitor. Trebuie sã vedem
cât de repede o sã fie refãcut
din punct de vedere fizic, din
punct de vedere mental. Operaþia a fost fãcutã bine ºi cred
cã îl vom avea în câteva meciuri din retur, plus în playoff”, a spus Bergodi.
Ca o comparaþie, dacã media lui Koljic este de mai mult
de un gol pe meci, media lui
Andrei Ivan este de aproape un
gol pe an. Ivan a marcat o singurã datã în acest campionat,
iar în cel precedent a înscris
într-un singur meci.

Craiova a marcat în toate
meciurile din deplasare
în 2020

S-a produs o transformare
profundã a formaþiei din Bãnie
dupã plecarea lui Victor Piþurcã, la finalul anului trecut, în
ceea ce priveºte eficienþa la
meciurile disputate pe teren
strãin. Dacã în 2020 oltenii au
marcat în toate meciurile jucate în deplasare, cu Piþi pe
bancã au avut o perioadã de
blocaj pe terenuri strãine. Astfel, Cicâldãu ºi compania nu au

A venit circul, în plinã pandemie,
pe Arena Naþionalã
La terminarea etapei a 8-a,
constatãm cât de penibili sunt cei
care trag concluzii precum “trebuia sã vinã ºi primul eºec al
Craiovei ºi poate e mai bine
acum”, la fel de penibili precum
discursul lui Cristiano Bergodi,
care ºi-a pregãtit practic prima
înfrângere din acest campionat.
“Va veni acel moment negativ”,
“Mi-e fricã de meciul cu Clinceni”, “Clinceni este o echipã
greu de desfãcut” sunt pasaje din
speech-ul “stimulator” al lui Bergodi înaintea partidei cu Clinceni,
iar “inevitabilul” de care vorbea
italianul s-a ºi întâmplat. Sigur,
mai bine ar fi spus adevãrul: cã
echipa nu a jucat mai nimic în
acest campionat ºi nu ar fi meritat sã contabilizeze seria de 7
succese.
Ei bine, etapa a 8-a s-a termi-
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kerilor au oferit o cotã de peste
20 la 1 pentru minim 4 goluri în
prima reprizã la meciul FCSB –
Hermannstadt. Veteranul Viera na avut nicio ruºine sã se transforme în principalul bufon al serii pe Arena Naþionalã, dar probabil cã va încasa o primã pentru reprezentaþia sa. O primã
importantã, probabil din suma pe
care o va încasa Ana Maria Reghecampf din transferul lui Denis Man, cel care a fost lãsat sãºi facã de cap in careul advers.
Craiova nu trebuie sã stea deloc liniºtitã dupã prestaþia viitoarei adversare. Sibiul nu numai cã
nu va arãta la fel sâmbãtã, în
meciul de la Mediaº, ci vom vedea o echipã chiar mai determinatã ºi mai ambiþioasã decât în
partidele de pânã acum. De altfel, Sibiul a pierdut pânã acum
decât cu FCSB ºi cu CFR, dar
altfel a evoluat contra campioanei, fiind aproape de a egala în
ultimul minut. Iar pe Viera îl vom
vedea fãrã greºealã, la nevoie
apelând la intrãri violente, cu care
era sã-l scoatã din fotbal pe Ianis Hagi, anul trecut.
ªi CFR Cluj a câºtigat în
aceastã rundã, cu scorul preferat, 1-0, iar Dan Petrescu nu a
mai fãcut scandal, nu a mai cerut VAR. Nu pentru cã era suspendat, ci pentru cã Voluntariul
nu a primit un penalty clar, vizibil ºi din tribuna unde se afla Dan
“Penalty”, arbitrul dictând, stupefiant, fault în atac!

reuºit sã dea gol în meciurile
de la Sepsi, Clinceni, FCSB,
CFR ºi Astra, adicã în 5 din
cele 7 meciuri din deplasare cu
Victor Piþurcã pe bancã, în se-

zonul regular al campionatului
trecut. E adevãrat, nici Piþurcã nu a putut beneficia de
aportul lui Koljic decât pentru
câteva meciuri.

Liga I, etapa a VIII-a
Mediaº – FC Botoºani 1-2
Au marcat: Deaconu 68 / Butean 34 – aut., Keyta 87.
„U” Craiova – Clinceni 0-1
A marcat: Cascini 58.
UTA – Chindia 1-0
A marcat: D. Rusu 52.
Astra – Poli Iaºi 4-0
Au marcat: Gãman 62, Budescu 84 – pen., Wutrich 88,
Radunovic 90 – pen.
Sepsi – Dinamo 2-0
Au marcat: Achachbar 29, I. Fulop 77.
Viitorul – FC Argeº 2-2
Au marcat: Gaztanaga 62, A. Ciobanu 90 – pen. / Malele 31 –
pen., 57.
Voluntari – CFR Cluj 0-1
A marcat: Itu 72.
FCSB – Hermannstadt 5-0
Au marcat: I. Cristea 3, Man 11, Buº 32, Moruþan 33, Tãnase 72.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. Craiova
2. FCSB
3. CFR Cluj
4. Sepsi
5. Botoºani
6. UTA Arad
7. Chindia
8. Hermann.
9. Clinceni
10. Viitorul
11. Voluntari
12. Poli Iaºi
13. Mediaº
14. Dinamo
15. FC Argeº
16. Astra

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
5
4
3
2
3
2
2
2
3
3
2
1
1
1

0
0
3
3
2
5
2
4
4
4
1
0
1
2
2
1

1
2
0
1
3
1
3
2
2
2
4
5
5
5
5
6

13-4
22-9
9-3
12-6
12-10
7-6
5-5
10-13
6-6
12-13
9-11
11-21
10-12
7-11
7-14
9-17

21
18
18
15
11
11
11
10
10
10
10
9
7
5
5
4
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