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Poliþiºtii de la Rutierã au aplicat
175 de amenzi

În ultimele 24 de ore, poliþiºtii cu
atribuþii pe linie rutierã din cadrul
Inspectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj au desfãºurat acþiuni pentru
prevenirea producerii de accidente
de circulaþie, fiind avutã în vedere

combaterea principalelor cauze generatoare de accidente. Astfel, pentru abaterile constatate, poliþiºtii au
aplicat 175 de sancþiuni contravenþionale în valoare de peste 25.000 de
lei. Ca mãsuri complementare, poli-

þiºtii au reþinut 26 permise de conducere ºi au retras 5 certificate de
înmatriculare. De asemenea, poliþiºtii au constatat trei infracþiuni la
regimul circulaþiei rutiere.
CRISTI PÃTRU
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Alegerile locale din Capitalã
n-au fost... excepþia!
MIRCEA CANÞÃR
Întrebat duminicã seara, la România
TV, dacã se furã voturi în România, premierul Ludovic Orban, cu candoare, n-a
exclus posibilitatea, dar a aruncat în stilul sãu zglobiu „anatema” asupra „oamenilor instruiþi care provin de la...
PSD”. Numai cã oamenii instruiþi de la
PSD, cum i-a definit aiuristic premierul,
n-au sãvârºit ceea ce a vãzut o þarã întreagã prin intermediul imeginilor filmate
de camerele video, instalate la secþiile de
votare ale Sectorului 1 din Capitalã, unde,
17 dintre ele, cum precizeazã avocatul
Mihai Drãgan, nu sunt „pe cheie”, adicã
numãrul de voturi trecute în dreptul fiecãrui candidat nu corespunde cu numãrul voturilor valabil exprimate. O fi fost
exacerbatã dorinþa USR-Plus de a câºtiga neapãrat Clotilde Armand –eurodeputat- primãria Sectorului 1, vânatã de trei
rânduri de alegeri, dar chiar a câºtigat?
Din ce motiv s-a refuzat premeditat renumãrarea voturilor, care ar fi pus capãt
întregii tevaturi? Mai mult, spectacol grotesc decât sã vedem un comando, cuprinzând trei membri USR, pilotaþi de însuºi ºeful biroului electoral de sector,
cãrând sacul de voturi în spinare, nu se
poate imagina. Ceva este suspect în toa-

tã povestea sordidã ºi nici nu se poate
spune, cum am auzit, cã a fost doar o
repetiþie finalã pentru asaltul de la parlamentare. Faþã de aceastã realitate descumpãnitoare, social-democraþii dorm liniºtiþi ºi Marcel Ciolacu pare contaminat de
o vãicãrealã veselã. Prin inacþiune, laºitate, dar ºi prostie se complace în ipostaza
de complice a celor întâmplate. Argumente? Dupã alegerile europarlamentare din
2019, prin hotãrârea Parlamentului României, publicatã în Monitorul Oficial –
partea 1- nr. 530/28 iunie 2019 a fost instituitã o comisie parlamentarã de anchetã pentru investigarea eventualelor
nereguli ºi fraude, semnalate în spaþiul
public cu ocazia derulãrii procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019. Raportul comisiei, prezidatã de deputatul de Dolj,
Lia Olguþa Vasilescu, însumeazã cu anexe aproape 60 de pagini ºi a fost depus la
Secretariatul General al Camerei Deputaþilor la 3 iunie 2020. Componenþa comisiei parlamentare a cuprins 23 de deputaþi ºi senatori, reprezentând tot spectrul
politic din cele douã camere. Concluziile
raportului, destul de detaliat, au menþionat multe nereguli, începând cu faptul cã
Autoritatea Electoralã Permanentã nu a

avizat, cum prevede legea, aplicaþiile informatice realizate de Serviciul de Telecomunicaþii Speciale, ceea ce înseamnã
cã nu a existat un control real al acþiunilor întreprinse de STS. Apoi la alegerile
din mai 2019 a fost pentru prima datã
când MAI nu a mai organizat filtre în
apropierea secþiilor de votare, ceea ce a
condus la imposibilitatea verificãrii unor
afirmaþii apãrute în spaþiul public despre
autocare pline cu votanþi, ce ºi-au exercitat dreptul de vot în localitãþi ce nu au
fost niciodatã obiective turistice. Prin intermediul Sistemului informatic de monitorizare a procesului de vot (SMPV) au
fost transmise cãtre Centrul Naþional de
Conducere Integratã al MAI un numãr
de 9282 notificãri, semnalând persoane
cu drept de vot interzis (285), vot multiplu la aceeaºi secþie de votare (5919 cazuri), alegãtori neînscriºi în Registrul
Electoral (1931), vot multiplu în secþii
diferite (1147 cazuri). Au fost constituite
267 de dosare penale privind sãvârºirea a
313 infracþiuni. Au fost înregistrate agresiuni produse la secþiile de votare din
Marsillia, Nisa, Offenbach am Man. Au
mai existat disfuncþionalitãþi în sensul cã
membrii unor secþii de votare din strãi-

nãtate nu ºi-au dus mandatul cu care au
fost investiþi pânã la final, îngãduindu-se
„turismul electoral” cu alegãtori din România care au votat ºi la secþii din strãinãtate. Studiinduse deciziile BEJ privind
corecturile de date înscrise în procesele
verbale utilizate, pentru alegerile europarlamentare, au fost constatate diferenþe
semnificative între datele înscrise iniþial
în procesele verbale, întocmite la nivelul
secþiei de votare ºi datele întocmite în
procesele verbale, modificate la nivelul
BEJ. Cu titlu exemplificativ sunt citate
deciziile BEJ Botoºani, BEJ Ilfov, BEJ Cluj,
BEJ Sibiu. În concluziile Raportului comisiei parlamentare (pag. 46) se spune
cã Autoritatea Electoralã Permanentã, cu
competenþã generalã în materia pregãtirii, organizãrii ºi desfãºurãrii alegerilor ºi
referendumurilor nu ºi-a îndeplinit rolul
în procesul electoral din 2019 din pricina
managementului defectuos. În fine, erau
fãcute multe propuneri între care ºi supunerea unei analize de cãtre Parlament a
activitãþii AEP. Nu s-a întâmplat nimic
între timp, fiindcã „piesele” trebuie sã se
joace, aºa cum doresc regizorii. Din acest
motiv alegerile locale din Capitalã n-au
fost... o excepþie.

„Siguranþã pentru copiii noºtri !”
Asociaþia Românã pentru Transfer Tehnologic ºi Inovare -ARoTT, în cadrul Programului Interreg V-A România - Bulgaria, axa prioritara nr. 3 „O regiune sigurã”, Obiectivul specific 3.1 „Îmbunãtãþirea comunã a riscului de management în
regiunea transfrontalierã”, implementeazã proiectul „Siguranþã pentru copiii
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noºtri !” în parteneriat cu Agenþia de
Dezvoltare Regionalã ºi Centrul de Afaceri 2000 – Montana ºi Asociaþia “Parteneriate regionale pentru o dezvoltare durabilã” - Vidin. Proiectul a fost prezentat
în cadrul unei conferinþe de presã, organizatã zilele trecute, la sala de conferinþe
a restaurantului Green House.

iectului este de a stimula participarea cetãþenilor din zona transfrontalierã româno-bulgarã la
activitãþile comune prevãzute în
proiect ºi de a face schimb de
experienþã ºi de bune practici
pentru prevenirea eficientã a riscurilor pe termen lung.
Principalele activitãþi desfãºurate în cadrul proiectului sunt :

“Managementul proiectului” –
sunt incluse întâlniri de lucru ale
partenerilor la care se discutã
stadiul de implementare a proiectului; “Studiu aprofundat” –
care va cerceta situaþia actualã
în privinþa managementului dezastrelor naturale, în special
inundaþii, incendii; “Întâlnire
internaþionalã” – a experþilor.

Activitate necesarã pentru corelarea ºi armonizarea rezultatelor
obþinute în cadrul studiilor efectuate de cãtre parteneri; “Dezvoltarea de programe de training”
– care se vor focusa pe elaborarea unor module ºi metode interactive; “Traininguri pentru
formatori”; “Traininguri în
afara clasei pentru elevi”; “Organizarea de competiþii trans-

frontaliere”; “Organizarea
unui forum internaþional” –
scopul fiind evaluarea rezultatelor proiectului, diseminarea realizãrilor ºi formularea concluzilor ºi nu în ultimul rând, “Activitatea de informare ºi publicitate” – sunt incluse douã conferinþe de presã ºi realizarea de
materiale promoþionale.
MARGA BULUGEAN
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APIA va demara, pe 16 octombrie, plata avansului
pentru schemele pe suprafaþã aferente anului 2020
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) va demara, pe 16 octombrie, plata
avansului pentru schemele pe suprafaþã aferente
anului 2020, suma alocatã României din Fondul
European de Garantare Agricolã (FEGA) pentru
aceste plãþi fiind de 1,94 de miliarde de euro.
Nivelul plãþilor în avans va fi
de pânã la 70% în cazul plãþilor
directe ºi pânã la 85% în cazul
sprijinului acordat în cadrul dezvoltãrii rurale. Plãþile se fac în
lei, utilizând cel mai recent curs
de schimb stabilit de Banca Centralã Europeanã anterior datei de
1 octombrie 2020 ºi publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-

pene. “În Campania aferentã
anului de cerere 2020 România
beneficiazã de o alocare financiarã pentru plãþile directe acordate fermierilor din Fondul European de Garantare Agricolã
(FEGA) în valoare de 1,94 miliarde de euro ºi, ca în fiecare an,
suntem pregãtiþi sã turãm motoarele la maximum pentru ca

aceºti bani sã ajungã în timp util
la fermieri”, se precizeazã întrun comunicat de presã al APIA.

Cuantumurile unitare se
calculeazã prin raportarea
plafoanelor la efectivul de
animale eligibile

Astfel, fermierii vor primi în
acest an 98,7381 euro/hectar
prin schema unicã de platã pe
suprafaþã, suma alocatã fiind de
974,93 milioane de euro. Au

mai fost aprobate cuantumurile pentru plata redistributivã: 5
euro/hectar pentru cei care deþin între 1 ºi 5 hectare, inclusiv, ºi 48,1053 euro/hectar pentru fermierii cu 5 ºi pânã la 30
de hectare, inclusiv, iar suma
alocatã se ridicã la 104,16 milioane de euro. Plata pentru înverzire a fost stabilitã la
57,8245 euro/ha, cu o sumã
totalã alocatã de 570,95 milioane de euro, iar pentru schema

dedicatã tinerilor fermieri 36,6119 euro/ha - respectiv
fonduri de 20,54 milioane de
euro. De asemenea, prin actul
normativ a fost aprobat plafonul aferent plãþii directe pentru
schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine de
71,3 milioane de euro. Cuantumurile unitare se calculeazã de
cãtre APIA, prin raportarea plafoanelor la efectivul de animale eligibile, dupã caz.

Garanþie de stat în valoare de
94 de milioane de lei pentru TAROM
Comisia Europeanã a anunþat ieri cã a aprobat o
garanþie de stat în valoare de aproximativ 19,3
milioane euro (aproximativ 94 de milioane de lei)
în favoarea companiei aeriene de stat TAROM,
informeazã un comunicat de presã al executivului
comunitar.
Comisia considerã cã mãsura adoptatã de România va
acoperi pagubele care au legãturã directã cu pandemia
de coronavirus.
Mãsura are drept obiectiv
despãgubirea companiei aeriene pentru pierderile provocate direct de pandemia de
coronavirus ºi restricþiile de

cãlãtorie introduse de România ºi alte þãri de destinaþie
pentru a limita rãspândirea
coronavirusului în perioada
16 martie - 30 iunie. Acestea
au obligat Tarom sã îºi anuleze majoritatea zborurilor
programate, ceea ce i-a afectat puternic cifra de afaceri.
Sprijinul de stat va lua forma
unor garanþii de stat. De asemenea, Comisia a constatat
cã mãsura este proporþionalã, deoarece compensaþia nu
depãºeºte ceea ce este necesar pentru acoperirea daunelor. Din aceste motive, Comisia a ajuns la concluzia cã
mãsura româneascã este în
linie cu prevederile UE privind
ajutoarele de stat.

Riscul de supra despãgubire
este exclus

O firmã independentã de

audit va verifica ca ajutorul
sã nu depãºeascã pagubele
suferite în perioada 16 martie -30 iunie. Dupã examenul
de audit, orice sprijin public
de care TAROM a beneficiat
peste pagubele suferite vor
trebui returnate. În consecinþã, riscul de supra despãgubire este exclus, considerã
executivul comunitar. În data
de 20 august, Comisia Europeanã a anunþat cã a aprobat
o garanþie de credit în valoare de 62 de milioane euro,

menitã sã despãgubeascã Blue
Air pentru daunele suferite ca
urmare a pandemiei de COVID-19. Anterior, Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii ºi Comunicaþiilor (MTIC)
a lansat în consultare publicã
un proiect de ordonanþã de urgenþã care reglementeazã garantarea de cãtre Ministerul
Finanþelor Publice (MFP) a
douã împrumuturi bancare
care urmeazã sã fie acordate
operatorilor aerieni TAROM ºi
Blue Air.
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Ateliere europene, la ªcoala Gimnazialã
„Mihai Viteazul” din Craiova
Evenimentele Meet and Code sunt organizate,
în cadrul „ Europe Code Week” ºi promoveazã
alfabetizarea digitalã, scopul acestora fiind de
a contribui la o lume în care fiecare tânãr
european are abilitãþile digitale necesare
pentru a-ºi modela propriul viitor. Iniþiativa a
fost co-creatã de cãtre compania SAP ºi Haus
des Stiftens gGmbH din München, care coordoneazã procesul de acordare a granturilor,
împreunã cu partenerii din cadrul reþelei TechSoup Europe. Meet and Code sprijinã iniþiativa Comisiei Europene, Europe Code Week, ºi
este aliniatã la Obiectivele pentru Dezvoltare
Durabilã ale Organizaþiei Naþiunilor Unite.În
2020 se desfãºoarã în urmãtoarele 35 de þãri:
România, Austria, Belgia, Bosnia ºi Herþegovina, Bulgaria, Croaþia, Cipru, Republica Cehã,
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franþa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Kazahstan,
Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda,
Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia,
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveþia,
Regatul Unit ºi Ucraina.
Asociaþia de Pãrinþi „Mihai
Bravul” , în parteneriat cu
ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul” ºi Asociaþia „TechsoupRomânia” desfãºoarã,
în acest an, proiectul „AMPAtelierul Micilor Programatori”, propus de Nicoleta Barbu, profesor pentru învãþãmânt primar. „În România,

iniþiativa este coordonatã
pentru cel de-al 4-lea an cons e c u t i v d e A s o c i a þ i a Te c hsoup ºi susþine evenimente
online de tehnologie ºi programare aliniate cu misiunea
Europe Code Week, iar asociaþia pãrinþilor elevilor din
ºcoala noastrã ne sprijinã
deja pentru al 3-lea an în im-

plementarea evenimentelor de
programare pentru elevii de
toate vârstele.În acest anse
va desfãºura în perioada 5 9 octombrie 2020, în intervalul orar 18-19,30, în format online. Proiectul este organizat pentru 20 de elevi cu
vârsta de 8-9 ani, care s-au
înscris în perioada 1- 4 octombrieprin intermediul unui
formular google doc, învãþând astfel sã utilizeze ºi
acest instrument. În timpul
activitãþilor, vor fi iniþiaþi în
programare Python, în format online, pe parcursul a
cinci zile, pe platforma Kinderpedia/Google Classroom
ºi vor parcurge cele cinci
module specifice: Ce este
Python? Limbajul de programare Python, Prima linie de
cod Python, Ce este o va-

În acest weekend,

Mâncare turceascã delicioasã
în plin centrul Craiovei
Preparate din fructe de
mare, baclavale cu fistic sau
caimac, cafea la nisip ºi multe alte specialitãþi din bucãtãria turceascã au fost, în
acest weekend oferite publicului craiovean spre consum,
în Piaþa Mihai Viteazul. Deliciile de toate felurile, culorile ºi gusturile au fost pregã-

tite chiar în faþa celor care
au ajuns sâmbãtã, 3 octombrie ºi duminicã, 4 octombrie
la Festivalul de gastronomie
Delicii turceºti la Craiova.
Bucãtarii turci au gãtit pentru toate gusturile ºi pretenþiile o gamã largã de preparate din fructe de mare ºi dulciuri turceºti. Nu au lipsit tra-

diþionalele Baklavale cu fistic
sau caimac, kunefe sau boregi, gozlemele ori minunata
BURMA KADAYIF, cafeaua
turceascã la nisip ºi multe
alte preparate atât de gischisit gãtite cã nu þi-ar pãrea rãu
sã îþi lingi degetele dupã fiecare îmbucãturã.
DANIELA MIRELA DRAGOTÃ

riabilã? ºi Scrierea de mesaje
privind schimbãrile climatice.
În cadrul atelierului copiii
vor asimila limbajul de programare Python, iar la final
vor realiza diverse jocuri pe
bazã de întrebãri.

Un proiect pentru stimulare

Proiectul îºi propune sã
încurajeze elevii sã creeze,
sã le stimuleze curiozitatea,
sã îºi dezvolte gândirea ºi sã
îºi îmbunãtãþeascã abilitãþile
cheie necesare pentru dezvoltarea lor în viitor” ne-a
spus iniþiatoarea proiectului.
„Nicoleta Barbu este unul
dintre cei mai inventivi, mai
motivaþi ºi mai modeºti oameni dintre cei pe care îi cunosc. Multe dintre proiectele care au devenit emblemã
a ºcolii noastre i se datorea-

zã. În cel pe care îl coordoneazã acum va aduce învãþarea experienþialã în clasa
online ºi va avea rolul de facilitator pe tot parcursul activitãþilor. Ea va ghida elevii
cum sã înveþe singuri, îi va
motiva sã-ºi dezvolte gândirea criticã, îi va încurajasã
lucreze în echipã ºi sã colaboreze, le va oferi feedback
/ feedforward ºi îi va ajuta
sã se perceapã chiar ei creatori de resurse. ªi va face
acest lucru pentru copii de
8-9 ani!. Vã daþi seama cum
se vor dezvolta aceºti copii
ca personalitãþi libere ºi independente?” ne-a precizat
prof. Alexandrina Nãstase, director al ªcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din
Craiova.
CRISTI PÃTRU
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Craiova. Teatrul Naþional “Marin Sorescu”:

Inimã ºi alte preparate din carne
– un concept modern de succes
Ropote intense de aplauze au rãsunat în
weekendul trecut, în deschiderea stagiunii
2020-2021, Sala Amza Pellea a Teatrului Naþional “Marin Sorescu” din Craiova. Premiera
intitulatã Inimã ºi alte preparate din carne este
semnatã de Dan Coman, în regia Radu Afrim ºi
scenografia Irinei Moscu.
PREMIERA a avut loc sâmbãtã, 3 octombrie, de la ora
19:00. Spectacolul care a stârnit ropote de aplauze, în mai
multe rânduri, s-a jucat în Sala
„Amza Pellea”, iar publicul s-a
putut aºeza în salã în funcþie de
noile norme impuse de pandemia coronavirus. De altfel, întregul concept al spectacolului
a pornit de la situaþia neobiºnuitã începutã în martie 2020 ºi
continuatã ºi astãzi.

Spectacolul este recomandat
de mai mulþi premianþi

Dan Coman îºi descrie opera, recomandând-o ca fiind:
“Despre dragoste ºi despre praful colorat care se alege din ea.
Despre fluturele-labrador care
se zbate în zadar la capãtul realitãþii. Despre umorul involuntar
ºi singurãtatea voluntarã. Despre adevãr, tandreþe ºi sex.
Despre copii, poezie ºi cafea.
Despre corp ºi despre cum duce
el greul. Despre crizele mici izbucnite în plinã crizã. Despre

frumuseþe ºi despre sufletele tot
mai uscate, întãrite deja pe la
margini. Despre plãcere ºi boalã. Despre limbaj ºi despre cum
se scurge culoarea din lucruri.
Despre cuplurile de interior.
Despre viaþa care atârnã la câþiva cm în afara noastrã. Despre
inimã ºi alte preparate din carne.” Dan Coman a publicat dea lungul timpului patru cãrþi de
poezie ºi patru romane, cel mai
recent fiind „Aceste lucruri care
nu se vor schimba niciodatã”. A
primit Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru debut
(2004), Premiul Radio România
Cultural (2010, 2018), Premiul
Observator Cultural (2018),
Premiul Cartea de poezie a anului 2017 în cadrul Galei tinerilor
scriitori (2018). Locuieºte la
Bistriþa, unde organizeazã Festivalul Internaþional de Poezie ºi
Muzicã Poezia e la Bistriþa.
Textele sale sunt incluse în antologii din România, Suedia,
Franþa, SUA, Serbia, Ungaria,
Slovenia, Canada.

Radu Afrim, considerat de
criticii de teatru ai momentului
ca fiind unul dintre cei mai valoroºi regizori români, monteazã pentru a treia oarã la Teatrul
Naþional „Marin Sorescu” Craiova, dupã specacolele „Dacã
am gândi cu voce tare” de Adnan Lugoniæ ºi „Casa cu suricate” de David Drábek. A câºtigat de trei ori Premiul UNITER

pentru regie, Premiul Academiei
Române (2017) ºi este considerat un creator rebel ºi reformator, autor al unui demers performativ þesut din atmosferã ºi
personaje, îmbunãtãþit, cum
spune artistul însuºi, cu un „supliment de realitate”. În anul
2008 i s-a decernat Premiul
Coup de Coeur de la Presse la
Festivalul de la Avignon Off,

pentru spectacolul „Mansarde à
Paris/ Les détours Cioran” montat în Luxemburg.
Radu Afrim a ales sã lucreze
cu scenografa Irina Moscu, cea
care, pentru ediþia de anul acesta a Galei UNITER a fost nominalizatã la Premiul pentru cea
mai bunã scenografie. Sound
design-ul este semnat de Mihai
Dobre, iar miºcarea scenicã Flavia Giurgiu. Distribuþia spectacolului este alcãtuitã din: Alex
Calangiu, ªtefan Cepoi, Ramona Drãgulescu, Flavia Giurgiu,
Romaniþa Ionescu, Geni Macsim, Ioana Florentina Manciu,
Cãtãlin Mihai Miculeasa, Claudiu Mihail, Raluca Pãun, Vlad
Udrescu, Costinela Ungureanu,
Petronela Zurba, Irina Danciu,
Corina Oprea, Mihai Alexandru
Purcaru, Minela Popa, Sorin
Gruia, Florin Chirea.
Scenograful ºi arhitectul,
creator de decoruri pentru
spectacole prezentate atât în
zona independentã cât ºi în cele
mai importante teatre din þarã
este Irina Moscu. Ea a câºtigat
numeroase premii ºi nominalizãri, inclusiv Premiul Ordinului Arhitecþilor pentru cea mai
bunã scenografie în Anuala de
Arhitecturã Bucureºti. De asemenea, are douã nominalizãri
la Premiul UNITER pentru cea
mai bunã scenografie, la ambele proiecte lucrând cu regizorul Radu Afrim: „Pasãrea retro se loveºte de bloc ºi cade
pe asfaltul fierbinte” de Radu
Afrim ºi „Casa cu suricate” de
David Drábek.
Spectacolul se va relua, pentru toþi cei interesaþi de arta contemporanã, în zilele de 14 ºi 15
octombrie, de la ora 19.
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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,
astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea de Guvern nr.1027/2014 ºi HG nr.427/
2015, Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman Craiova, Dolj, organizeazã concurs în data de 28.10.2020, ora 09.30, la sediul din str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 9, pentru ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale de execuþie vacante: 1 post vacant de bibliotecar studii superioare gradul profesional IA- pe perioadã nedeterminatã, în cadrul Serviciului Prelucrarea Colecþiilor, Compartiment Metodic; 1 post vacant de bibliotecar studii superioare gradul profesional
IA- pe perioadã nedeterminatã în cadrul Serviciului Relaþii cu publicul, Compartiment Filiale, Filiala nr. 2 Craioviþa Nouã; 2 posturi vacante de documentarist studii superioare gradul profesional IA- pe perioadã nedeterminatã în cadrul Serviciului Gestionare bunuri muzeale din exil, Compartiment Comori scrise ale Dunãrii de Jos; 7 posturi vacante de muzeograf studii superioare debutant- pe perioadã nedeterminatã în cadrul Serviciului Gestionare bunuri muzeale din exil, Compartiment Exil, Artã, Istorie literarã. Concursul va consta în
3 etape succesive, dupã cum urmeazã: selecþia dosarelor de înscriere; proba
scrisã: 28.10.2020, ora 09.30, susþinerea interviului care se va comunica odatã
cu rezultatul de la proba scrisã. Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, în
vederea participãrii la concurs, candidatul trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: Condiþii generale: -are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România; -cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit; are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale; -are capacitate deplinã de exerciþiu; -are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã,
atestatã pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitãþile sanitare abilitate; -îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit ceriþelor postului scos la concurs; -nu a
fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii,
contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul,
care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a
unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a intervenit reabilitarea. Condiþii de
înscriere ºi participare pentru posturile de bibliotecar studii superioare gradul
profesional IA ºi documentarist studii superioare gradul profesional IA: studii
superioare absolvite cu diplomã de licenþã; vechime în specialitatea studiilor
absolvite- 3 ani. Condiþii de înscriere ºi participare- muzeograf- studii superioare debutant, studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã; nu este necesarã
vechime. Dosarul de concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoarele acte: 1)cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau
instituþiei publice organizatoare; 2)copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, certificatul de cãsãtorie, dupã caz;
3)copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea
condiþiilor specifice; 4)copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau,
dupã caz, o adeverinþã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie ºi/sau în
specialitatea studiilor; 5)cazierul judiciar sau o declaraþie pe propria rãspundere
cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcþia pentru care
candideazã; 6)adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate; 7)curriculum vitae; 8)consimþãmânt pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
Actele prevãzute la pct.2-4 vor fi prezentate ºi în original la Biroul Resurse
Umane în vederea verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea. Actele dosarului
de concurs se vor îndosaria într-un dosar de carton cu ºinã. Cererea de înscriere
la concurs ºi Consimþãmântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
se obþin de la Biroul Resurse Umane. În cazul în care candidatul depune o
declaraþie pe proprie rãspundere cã nu are antecedente penale, dacã este declarat admis la selecþia dosarelor, acesta are obligaþia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãºurãrii
primei probe a concursului. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã
pe data de 21.10.2020, ora 14.00, la sediul Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi
Aristia Aman Craiova din str.Mihail Kogãlniceanu, nr.9- Biroul Resurse Umane. Informaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul Resurse Umane, telefon:
0251.532.267, int.114.

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

PRESTÃRI SERVICII

S.C. BONUS S.R.L. anEchipã cu experienþã, mon- gajez ºofer distribuitor.
tãm þiglã metalicã tip Lindab, Telefon: 0740/074/244.
jgheaburi, burlane + dulgheDECESE
rie, placãri polistiren, vopsim
tablã, acoperiºuri ºi mici repa- S-a stins dupã o boaraþii. Telefon: 0754/686.698 lã necruþãtoare, ing.
Ioana Diaconu, 71 ani.
sau 0731/342.215.
S.C. ÎNCHIRIERI UTILAJE Conform cu ultima
OLTENIA S.R.L. efectuea- sa dorinþã a fost înzã lucrãri, execuþie a dru- humatã în prezenþa
murilor, rigoale, compac- doar a rudelor aprotare, cãi pietonale. Telefon: piate. Dumnezeu s-o
aibã în grija Sa.
0744/800.338.
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Primaria comunei Cârcea, judetul Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuþie de naturã contractualã, pe perioadã
nedeterminatã, cu normã întreagã, de guard, treapta profesionalã I, în
cadrul Compartimentului Deservire din aparatul de specialitate al primarului, in data 29.10.2020, ora 10,00-proba scrisa si in data de 30.10.2020
ora 10,00-proba interviu.
Probele se vor sustine la sediul primãriei comunei Cârcea, str.Aeroportului nr.45.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii generale, conform art.
3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 286 din
23 martie 2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare:
Condiþii specifice de participare la concurs :
– studii medii liceale;
- vechime în muncã - minimum 10 ani;
Concursul va fi afiºat pe site-ul instituþiei, conform prevederilor art. 7
alin. (2) din H.G. nr. 286/2011.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu,
documentele prevãzute de art.6, alin.(1) din H.G. nr. 286/2011 ºi se vor
depune la sediul Primãriei comunei Cârcea, Str. Aeroportului, Nr. 45, în
termen de 15 de zile lucratoare de la data publicãrii anunþului în Monitorul
Oficial al României, partea a III, respectiv pana la data de 23.10.2020
ora 16:00.Detalii privind condiþiile specifice ºi bibliografia de concurs sunt
disponibile la sediul Primãriei comunei Cârcea. Relaþii suplimentare la
tel./fax. 0251 458121, e-mail: carcea@dj.e-adm.ro , persoanã de contact
Totora Cristina Florina - secretar Primãria Cârcea.
PRIMAR,
PUPÃZÃ VALERICÃ

SECRETAR GENERAL,
TOTORA CRISTINA FLORINA

“Clubul Sportiv Vointa Craiova,, cu sediul in Craiova, str. Matei Basarab, nr. 18, convoaca pe data de 21.10.2020, ora 16:00 la sediul clubului,
Adunarea Generala Ordinara cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea situatiei juridice si economice a clubului
2. Aprobarea excluderii membrilor fondatori care nu mai indeplinesc
conditiile de informare
3. Alegerea Comitetului Director al clubului si Presedintelui
4. Alegerea cenzorului
5. Diverse

SC High Tech Industry Park Craiova SA repr. de director
Ionut Pirvulescu pentru Ion Service Center SRL prin Florin Ion,
titular al proiectului ”Construire cladire productie si depozitare P, cladire cu destinatia restaurant, evenimente, birouri si
spatii anexe P+1, firma luminoasa si imprejmuire teren” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare
de catre APM Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construire cladire productie si depozitare P, cladire cu destinatia restaurant, evenimente, birouri si spatii anexe P+1, firma luminoasa si imprejmuire teren” propus a fi amplasat în Craiova, Calea Bucuresti,
nr. 325C, judetul Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj,
din Craiova, str. Petru Rares nr. 1, jud. Dolj, in zilele de luni –
joi, intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Dolj.
Universitatea din Craiova organizeazã licitaþie în data de
19.10.2020, pentru închirierea unor spaþii temporar disponibile.
Amplasamentele ce se doresc a fi închiriate se aflã situate în Comuna Cârcea, Strada Staþiunii, nr. 2.
În caz de neadjudecare, licitaþia se va repeta în data de 26.10.2020.
Caietele de sarcini se pot procura de la Direcþia Generalã Administrativã, str. Libertãþii nr. 19 ºi relaþii la telefon 0351/403137.
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Valentin Mihãilã, prezentat
oficial la Parma
Atacantul de 20 de ani a semnat un contract pe 5 ani,
iar Universitatea Craiova va primi 8,5 milioane de
euro, un sfert din bani mergând la Silviu Bogdan
Fostul fotbalist al Universitãþii Craiova, Valentin Mihãilã, a
fost prezentat oficial de noua sa
echipã, AC Parma. „Mihãilã este
jucãtorul Parmei” a titrat clubul
emilian pe site-ul oficial, urândui bun-venit atacantului de 20 de
ani. „Parma anunþã transferul definitiv al jucãtorului Valentin Mihãilã, de la Universitatea Craiova. Nãscut la Târgoviºte, în anul
2000, fotbalistul a semnat un
contract cu Cruciaþii pânã în
2025” anunþã gruparea din Serie
A. Mihãilã a asistat deja, duminicã, alãturi de tatãl sãu ºi de Silviu Bogdan, pe „Stadio Ennio
Tardini”, la meciul câºtigat de
Parma contra Veronei, scor 1-0.
„Parma l-a luat pe Mihãilã. Clubul emilian s-a întãrit prin achi-

ziþionarea jucãtorului de la Universitatea Craiova” anunþã Gazzetta dello Sport. „E oficial, Parma îl ia pe Mihãilã. Jucãtorul
semneazã un contract pânã în
2025” noteazã ºi Corrierre dello
Sport. AC Parma a plãtit 8,5 milioane de euro pentru Mihãilã, 25
de procente din aceastã sumã
urmând sã-i revinã lui Silviu Bogdan, cel care l-a avut pe Mihãilã
la ºcoala sa de fotbal. Mihãilã a
jucat 70 de meciuri pentru Universitatea Craiova ºi a marcat 10
goluri. El are un procentaj mult
mai bun pentru naþionala de tineret a României, în 6 jocuri înscriind 5 goluri, inclusiv un hattrick împotriva Finlandei. Mihãilã
devine cel mai scump transfer
din istoria Universitãþii Craiova,

depãºind suma plãtitã de FC New
York pentru Alex Mitriþã, 7,5 milioane de euro. „Plec de la Craiova pentru cã nu mai am loc dee
Mihãilã” a spus Mitriþã, mai în
glumã mai în serios, când a pãrãsit gruparea din Bãnie, pentru a
evolua în Major League Soccer.
„The Golden Boy Valentin
Mihãilã va juca în Serie A la Parma Calcio 1913 ºi va duce întotdeauna cu el toatã dragostea suporterilor Universitãþii Craiova.
Suntem mândri cã la 20 de ani
devine unul dintre cei mai valoroºi tineri jucãtori plecaþi din
Europa de Est într-un campionat din “Big Four”. Campion naþional cu grupa Under-17 a ªtiinþei ºi convocat în vara anului 2017
în Naþionala României Under18, Valentin Mihãilã a debutat
pentru echipa mare în ºaisprezecimile Cupei României, în victoria cu 2 - 0 în faþa echipei Sepsi
OSK Sf. Gheorghe. Vali este
unul dintre produsele Centrului

de Copii ºi Juniori. A evoluat în
70 de partide în toate competiþiile pentru ªtiinþa, reuºind sã în-

scrie 10 goluri ºi sã ofere 13 pase
decisive” este ºi anunþul Universitãþii Craiova.

Alex Mãþan, þinta principalã a ªtiinþei

Pentru a-l înlocui pe Vali Mihãilã, ªtiinþa vrea sã-l aducã pe
Alexandru Mãþan, de la Viitorul,
ºi a fãcut deja o ofertã în acest
sens, suma fiind în jurul a 1 milion de euro, plus procente din
urmãtorul transfer. Mãþan este
jucãtorul cel mai atractiv care
poate fi achiziþionat din Liga I,
având calitãþi asemãnãtoare lui

Alex Mitriþã. În vârstã de 21 de
ani, nãscut la Galaþi, Mãþan a fost
împrumutat de Viitorul anul trecut la Voluntari, unde a lucrat cu
Cristiano Bergodi. Tehnicitatea,
viteza, acurateþea paselor, viziunea în joc sunt calitãþile lui Mãþan, care ar fi o achiziþie excelentã pentru ªtiinþa.
„Craiova a fãcut o ofertã pen-

tru Mihãilã, dar nu ne-am înþeles
pânã acum, este diferenþã între
ce vrem noi ºi ce oferã Craiova”
a spus Gicã Popescu, cel care
ar fi dispus sã-l cedeze în
schimb pentru 800.000 de euro
pe Gabi Iancu, un jucãtor de 26
de ani de care Universitatea nu
este interesatã, dar de care Viitorul vrea sã scape. Un alt jucãtor pe ªtiinþa vrea sã-l încorporeze este Câmpanu de la FC Botoºani. Jucãtorul care va împlini
20 de ani peste câteva zile este
crescut la academia lui Gicã Hagi
ºi a fost adus anul trecut din Liga
a III-a, de la CSM Alexandria, el
mai având contract cu Botoºaniul pânã în 2024. Oltenii ar urma
sã plãteascã pentru jucãtorul
chemat ºi de Adrian Mutu la naþionala U21 o sumã în jurul a
250.000 de euro, la cât este ºi
cotat Câmpanu pe site-ul transfermarkt. Câmpanu are 3 goluri
în 22 de meciuri jucate pentru
formaþia lui Marius Croitoru,
nefiind un titular obiºnuit. Jucãtor de picior stâng, Alexandru
Câmpanu poate evolua atât ca
mijlocaº, cât ºi ca atacant.

Bãlaºa, al treilea craiovean sub comanda lui Rãdoi
Mirel Rãdoi a pierdut doi stoperi aflaþi în lotul convocat pentru barajul de joi, cu Islanda. Astfel, Chiricheº ºi Nedelcearu nu
mai sunt disponibili, iar în locul
lor selecþionerul a apelat la Mihai
Bãlaºa, de la Universitatea Craiova, aflat pe lista de rezervã, ºi la
Cristi Manea, de la CFR Cluj.
Acesta nu se afla pe lista de re-

zervã, dar o datã cu aducerea lui,
Burcã va fi luat în calcul ca stoper, nu ca fundaº dreapta. ªtiinþa
are 3 jucãtori la lot: Bancu, Cicâldãu ºi Bãlaºa, iar Nistor ºi Ivan
au rãmas pe lista de rezervã.
Lotul de care dispune Rãdoi:
Portari: Ciprian Tãtãruºanu, Florin Niþã, David Lazar. Fundaºi:
Sergiu Hanca, Andrei Burcã,

Mihai Bãlaºa, Cristi Manea, Dragoº Grigore, Alin Toºca, Nicuºor Bancu, Mario Camora. Mijlocaºi: Alexandru Creþu, Alexandru Maxim, Rãzvan Marin, Nicolae Stanciu, Alexandru Cicâldãu, Gabriel Iancu, Ciprian
Deac, Alex Mitriþã, Ianis Hagi.
Atacanþi: Claudiu Keºeru, Denis
Alibec, George Puºcaº.

Liga I, etapa a VI-a
„U” Craiova – Poli Iaºi 1-0
A marcat: Bãrbuþ 50.
Sepsi – FC Argeº 1-0
A marcat: L. Fulop 58.
Astra – Voluntari 2-3
Au marcat: Stahl 50, Budescu 83 / Betancor 42, 47, Cãpãþânã 55.
FCSB – Dinamo 3-2
Au marcat: Tãnase 8, 76 – pen., I. Cristea 17 / Borja Valle 26,
Nemec 42.
FC Botoºani – Chindia 0-2
Au marcat: Raþã 74, Berisha 88 – pen.
Mediaº – Hermannstadt 1-1
Au marcat: Cardoso 43 / Jo Santos 58.
Viitorul – CFR Cluj 1-1
Au marcat: Luckassen 7 / Deac 54 – pen.
UTA – Clinceni s-au jucat asearã.

CLASAMENT

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
6
6
6
6

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

0
0
3
1
3
3
0
2
2
1
3
3
3
2
1
1

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

12-3
15-9
6-2
9-8
9-7
6-5
10-13
9-7
4-4
9-9
5-4
5-5
8-11
7-8
4-12
5-16

18
12
12
10
9
9
9
8
8
7
6
6
6
5
1
1
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