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la 20 de milioane de
euro, cele douã instituþii angajându-se sã elaboreze ºi sã promoveze
în comun un proiect cu
finanþare nerambursabilã pentru
asigurarea fondurilor necesare.
ADMINISTRAÞIE

giei informaþiei ºi comunicaþiilor
(IT&C), care urmeazã sã fie amenajat pe structura blocului S200, din
municipiul Craiova. Valoarea totalã a investiþiei, incluzând lucrãri de
construire ºi modernizare, dar ºi
procurarea dotãrilor, este estimatã
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Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Cosmin Vasile, ºi rectorul Universitãþii din Craiova, prof.
univ. dr. Ionuþ Cezar Spînu, au semnat, luni, 14 decembrie 2020, un protocol de colaborare, în vederea creãrii unui parc în domeniul tehnolo-
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Misiunea -deloc uºoarãa lui Klaus Iohannis
MIRCEA CANÞÃR

Ce fel de voinþã generalã ar trebui sã
citeascã preºedintele Klaus Iohannis în
rezultatul alegerilor parlamentare de la
6 decembrie a.c.? Pragul electoral a fost
trecut de PSD –pe primul loc, cu 35%
dupã redistribuire (157 mandate, 110
deputaþi ºi 47 senatori)-, PNL (134 mandate, 93 deputaþi ºi 41 senatori), USRPlus (80 mandate, 55 deputaþi ºi 25 senatori), UDMR (30 mandate, 22 deputaþi ºi 9 senatori) ºi AUR (47 de mandate, 33 deputaþi, 14 senatori). Familia
politicã a preºedintelui (PNL – USR-Plus
– UDMR) depãºeºte –prin cumularenumãrul de mandate deþinut de socialdemocraþi. Minoritãþile deþin ºi ele 18
mandate de deputaþi. Preºedintele Klaus
Iohannis a trecut imediat dupã exemplul predecesorului sãu în 2004, la confecþionarea unei majoritãþi prezidenþiale „de dreapta”, diferitã de voinþa votului popular ºi a compus o coaliþie fictivã, eterogenã, deloc animatã de liantul
coeziunii. Din aceastã perspectivã pare
indiscutabil cã în partidocraþia româneascã guvernatã de preºedinte, executivul nu e o soluþie democraticã, prin

intermediul cãreia cetãþenii convin în
cadrul consultãrilor electorale sã-ºi rezolve aspiraþiile ºi interesele, problemele
de ordin social, economic ºi cultural,
traduse într-un idiom politic comun, ci
un aparat birocratic care gesioneazã din
însãrcinarea preºedintelui afacerile curente ale unei populaþii ce nu se reprezintã încã pe sine sub trãsãturile unei
comunitãþi politice. Consultãrile de la
Vila Lac, în formatul PNL – USR-Plus
– UDMR, s-au încheiat dupã douã zile,
în coadã de peºte, cum se spune, întrucât fiecare, din primele douã formaþiuni enunþate ºi-a propus candidat propiu la funcþia de prim-ministru. În plus,
discuþiile au fost aprinse pe seama preluãrii preºedinþiei Camerei Deputaþilor.
Ludovic Orban nu îºi poate permite sã
piardã ºefia acestei camere, dupã ce a
demisionat din funcþia de premier, în
circumstanþele cunoscute, iar la rândul
sãu Dan Barna ºtie cã e terminat în cazul cã nu obþine preºedinþia. Situaþia a
devenit de-a dreptul confuzã, întrucât
coaliþia de dreapta, aºa cum este ea sistematizatã, în absenþa unuia dintre ac-

tori, din vari motive, se duce sensibil
sub 50%. Pe de altã parte armonizarea
exigenþelor puse pe masã de USR-Plus
cu cele ale PNL ºi chiar UDMR este
teoretic imposibilã. Social-democraþii au
propus la consultãrile de la Cotroceni
un guvern de uniune naþionalã cu premier din partea lor. Toate scenariile care
se prefigureazã în privinþa formãrii viitorului guvern prezintã dezavantaje nu
uºor surmontabile. Revenim: chiar o
majoritate PNL – USR-Plus – UDMR
convenitã rãmâne una fragilã, minatã în
plus de mari tensiuni interne care se vor
acutiza în scurt timp. Sã nu uitãm cã
în 2016 PSD a avut un scor zdrobitor,
pentru a pierde ulterior guvernarea, este
adevãrat ºi prin jocuri de culise orchestrate cu abilitae. Unii dintre actori, ne
referim la Victor Ponta, privesc acum
de pe margine... spectacolul ce se deruleazã. Peste tot noianul de variante posibile rãmâne însã o certitudine: parlamantarii ºtiu cã anticipatele sunt imposibile, dupã douã rânduri de alegeri în
cursul acestui an, pe fondul unei crize
sanitare fãrã sfârºit ºi al uneia economi-

ce, care se prefigureazã. Primarul reales al Clujului, Emil Boc, fost lider al
PDL, readucea aminte actorilor politici
cã în politicã nu trebuie sã spui, în nici
o împrejurare „niciodatã”. Aluzie directã la baricadarea în convingeri conjuncturale ale unuia sau altuia, dar cu trimitere expresã la Ludovic Orban. O guvernare, pe soluþia germanã, ar constitui soluþia economicã, de luat în seamã,
pe termen mediu ºi lung. Un guvern minoritar PNL în astfel de vremuri neliniºtitoare, indiferent de numele premierului, n-ar fi altceva decât o condamnare
a acestei formaþiuni politice –prin totalã
erodare ºi cotã de nepopularitate- la dispariþia de pe scena politicã. Din aceste
motive, dar ºi altele, preºedintele ar putea amâna sine-die propunerea sa de viitor premier. Klaus Iohannis nu poate
juca decât cu cãrþile pe care le are în
mânã, ºi nu cu cele pe care ºi-le-ar fi
dorit, atunci când a insistat pe organizarea alegerilor parlamentare. Dacã sfetnicii sãi îi oferã soluþia miraculoasã poate termina mandatul în liniºte ºi pace.
Dacã nu... totul e posibil.

Clariant obþine cel mai bun scor pentru inovaþie
în Indicele de Sustenabilitate Dow Jones 2020
Clariant, companie inovatoare ºi sustenabilã axatã pe produse chimice de specialitate, a anunþat recent listarea sa în
Indicele de Sustenabilitate Dow Jones
2020 (DJSI), cu un punctaj remarcabil
obþinut în categoria inovaþie ºi performanþe foarte bune înregistrate în toate
Pentru Clariant, soluþiile inovatoare reprezintã cheia pentru
performanþa sa din punct de vedere sustenabil. Prin urmare,
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celelalte secþiuni. Acesta este al 8-lea an
consecutiv în care Clariant este listatã ca
una dintre cele mai sustenabile companii
din sectorul produselor chimice la nivel
global. Clariant a fost clasatã printre companiile de top din sectorul chimic, atât în
DJSI Europe, cât ºi în DJSI World.

din 2015, Clariant a obþinut în
mod constant punctaje bune la
capitolul inovaþie din cadrul indicelui DJSI, iar în ultimii doi
ani a fost liderul acestei categorii. Clariant nu numai cã investeºte mai mult de 3% din vânzãrile grupului în cercetare ºi
dezvoltare, dar sustenabilitatea
este ancoratã în procesul de inovaþie. În 2019, acest lucru a dus
la o creºtere a vânzãrilor operaþionale ale companiei cu 3,5%,
majorarea fiind atribuitã produselor inovatoare dezvoltate în
ultimii cinci ani, inclusiv soluþii
sustenabile, cum ar fi tehnologia sunliquid® de producere a
etanolului celulozic, soluþiile
pentru aditivi regenerabili Licocare RBW Vita ºi multe altele.

La anul se va finalize construcþia

Clariant construieºte în prezent, la Podari, lângã Craiova,
o fabricã de etanol celulozic, ce
utilizeazã tehnologia sunliquid.
Odatã ce fabrica va fi operaþionalã, va prelucra aprox.
250.000 tone de paie ºi va produce 50.000 tone de etanol celulozic. Etanolul celulozic este

un biocombustibil avansat, cu
adevãrat sustenabil ºi neutru din
punct de vedere al dioxidului de
carbon, care poate fi utilizat cu
uºurinþã în infrastructura auto
actualã. Fabrica sunliquid de la
Podari se construieºte pe un teren cu o suprafaþã de 98.000
de metri pãtraþi ºi va respecta
cele mai înalte standarde, o
atenþie semnificativã fiind acordatã confortului ºi stilului de
viaþã al comunitãþii locale. Constructorul este o companie româneascã, iar lucrãrile sunt realizate cu ajutorul unei echipe
formatã din 650 de muncitori
în faza de vârf. Clariant face
progrese semnificative în construcþia fabricii. Finalizarea
construcþiei fabricii este preconizatã pentru sfârºitul anului
2021, ulterior urmând a fi demaratã producþia.

Un proces de purificare
extrem de optimizat

Sunliquid este o metodã biotehnologicã inovatoare de producere a etanolului celulozic din
reziduuri agricole, cum ar fi
paie, tulpinã de porumb sau tres-

tie de zahãr. În cadrul procesului complet integrat ºi optimizat,
biocatalizatorii specifici materiei
prime descompun celuloza ºi
hemiceluloza cu randamente ridicate, în condiþii stabile de prelucrare, în zahãr fermentabil.
Procesul integrat de producþie
a biocatalizatorilor oferã flexibilitate ºi reduce costurile de
producþie. În etapa urmãtoare,
un organism de fermentare optimizat transformã simultan C5
ºi C6 în etanol cu randamente
ridicate ºi timpi de reacþie scurºi.
Un proces de purificare extrem
de optimizat este esenþial pentru a permite întregii energii necesare procesului sã fie derivatã din produsele secundare,
cum ar fi lignina insolubilã.

O fabricã pre-comercialã în
Straubing
Din iulie 2012, Clariant opereazã o fabricã pre-comercialã în
Straubing, care produce pânã la
1.000 de tone metrice de etanol
celulozic pe an, confirmând performanþa tehnicã ºi economicã. În
septembrie 2018, Clariant a anunþat investiþia într-o primã instalaþie
comercialã de acest fel, în România, construcþia aflându-se în derulare în acest moment. Clariant
acordã licenþe de utilizare a tehnologiei sunliquid la nivel global. Pânã
în prezent, au fost semnate patru
acorduri de licenþã cu jucatori de
renume din industrie din Slovacia,
Polonia, Bulgaria ºi China.
MARGA BULUGEAN
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Protocol de colaborare, între Consiliul
Judeþean Dolj ºi Universitatea din Craiova,
în valoare de 20 de milioane de euro
Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Cosmin
Vasile, ºi rectorul Universitãþii din Craiova, prof.
univ. dr. Ionuþ Cezar Spînu, au semnat, luni, 14
decembrie 2020, un protocol de colaborare, în
vederea creãrii unui parc în domeniul tehnologiei
informaþiei ºi comunicaþiilor (IT&C), care urmeazã sã fie amenajat pe structura blocului S200, din
municipiul Craiova. Valoarea totalã a investiþiei,
incluzând lucrãri de construire ºi modernizare, dar
ºi procurarea dotãrilor, este estimatã la 20 de
milioane de euro, cele douã instituþii angajându-se
sã elaboreze ºi sã promoveze în comun un proiect
cu finanþare nerambursabilã pentru asigurarea
fondurilor necesare.
Este un proiect de anvergurã, care poate duce întreaga
zonã într-un stadiu de dezvoltare înalt. „De-a lungul timpului, în orice strategie de dezvoltare conceputã fie de cãtre
Consiliul Judeþean Dolj, fie de
cãtre Primãria Municipiului
Craiova sau Zona Metropolitanã Craiova, faptul cã avem o
universitate puternicã a reprezentat întotdeauna un atu înscris printre punctele noastre
forte. Astãzi, începem un parteneriat cu Universitatea din
Craiova, parteneriat care va
avea drept scop implementarea
mai multor proiecte, în special
cu finanþare europeanã. În
acest sens, avem ºi un prim
demers pe care îl demarãm,
pornind de la discuþii mai vechi
între noi, de la necesitatea ca
în Craiova sã existe o nouã
structurã care sã sprijine mediul de afaceri, sã impulsioneze economia ºi sã creeze locuri
de muncã. De asemenea, am

avut în vedere faptul cã existã
acest important instrument financiar al Comisiei Europene,
«Next Generation EU», un pachet de mãsuri pentru reducerea impactului socio-economic
al pandemiei. Totodatã, am þinut cont ºi de faptul cã primul
obiectiv al noii Politici de Coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2021 – 2027 este
«O Europã inteligentã ºi competitivã». Prin acest protocol,
pe care îl semnãm, astãzi, cu
Universitatea din Craiova, demarãm proiectul «Parc Industrial IT&C» pe infrastructura
blocului S200, unde firmele
mici ºi mari din acest domeniu
vor beneficia de spaþii propice
dezvoltãrii ºi implementãrii propriilor afaceri. Vom avea un
amplu parteneriat în tot ceea ce
înseamnã derularea demersului
nostru de astãzi. De altfel, am
discutat ºi avem sprijinul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã
Sud-Vest Oltenia, iar colegii de

la ADR ne-au asistat chiar de
la primele întâlniri. De asemenea, ºi colegii de la Camera de
Comerþ ºi Industrie Dolj au aderat la iniþiativa noastrã. Proiectul tehnic dateazã din 2018,
acum îl reactualizãm ºi cred cã
valoarea estimativã, pentru tot
ce înseamnã reabilitare ºi modernizare, ajunge la 15 – 16 milioane de euro, iar în diferenþa
pânã la 20 de milioane de euro
vor fi incluse dotãrile, astfel încât sã avem, într-adevãr, o
zonã «la cheie» pentru firmele
din domeniul IT&C“, a declarat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Cosmin Vasile.

„Nu este doar o investiþie a
Universitãþii din Craiova, ci a
municipiului ºi, mai bine spus,
a regiunii noastre”

În cadrul evenimentului, ocazionat de semnarea protocolului de colaborare, rectorul Universitãþii din Craiova, prof. univ.
dr. Ionuþ Cezar Spînu, a evi-

denþiat importanþa înfiinþãrii parcului tehnologic IT&C, atât prin
impactul pozitiv asupra economiei regionale, cât ºi prin faptul
cã le va oferi studenþilor ºi absolvenþilor de la facultãþile ºi
specializãrile de profil oportunitatea unui loc de muncã în oraº.
„Aºa cum ºtiþi, Universitatea din
Craiova a demarat, în urmã cu
câþiva ani, o strategie pentru dezvoltarea infrastructurii educaþionale ºi de cercetare, având în
acelaºi timp o colaborare foarte
bunã cu autoritãþile locale, cu
Consiliul Local ºi Consiliul Judeþean. Am încercat ºi, de altfel, am ºi reuºit sã implementãm câteva obiective comune.
Acest faimos bloc S200 a rãmas pentru Universitatea din
Craiova ºi, vã spun sincer, pentru mine, ca rector, o mare problemã. Am fãcut câþiva paºi, în
perioada 2016 – 2020, pentru a
repune pe tapet acest demers.
Din pãcate, chiar dacã am reuºit la un moment dat sã câºtigãm un proiect pe o axã de finanþare, în urmã cu doi ani
aceasta nu a mai beneficiat de
fonduri ºi, practic, a trebuit sã
o luãm de la capãt. În urma discuþiilor pe care le-am avut, dea lungul timpului, ºi cu domnul
preºedinte Ion Prioteasa, ºi cu
doamna primar Lia Olguþa

Vasilescu, ºi cu domnul preºedinte Cosmin Vasile, ajungem
astãzi în punctul în care readucem în prim-plan aceastã investiþie, despre care eu cred cã nu
este doar o investiþie a Universitãþii din Craiova, ci a municipiului ºi, mai bine spus, a regiunii noastre; o investiþie foarte
importantã, care va produce locuri de muncã, cel puþin 1.500,
þinând cont de faptul cã Universitatea din Craiova are douã facultãþi de profil puternice în domeniul IT, dar ºi alte programe
de studii în domeniile ºi specializãrile inteligente. Este o investiþie care, de asemenea, va creºte produsul intern brut la nivel
regional, iar Craiova ºi toatã
aceastã regiune aveau nevoie de
un parc tehnologic IT. Sunt sigur cã acest prim pas va fi urmat de alþii, pe care îi vom face
cât vom putea de repede, astfel
încât în cel mult 2 – 3 ani sã
finalizãm aceastã investiþie. Îmi
doresc sã vedem cât mai curând
blocul S200 plin de firme din domeniul IT, la care sã fie angajaþi
studenþi ai Universitãþii din Craiova, firme care sã producã pentru oraº, pentru regiune ºi, de
ce nu, pentru România“, a afirmat rectorul Universitãþii din
Craiova, prof. univ. dr. Ionuþ
Cezar Spînu.

Imobilul care va gãzdui viitorul parc IT&C este compus din douã
corpuri de clãdire, primul cu formã circularã, cu diametrul de 46 de
metri ºi trei niveluri, celãlalt prevãzut cu subsol, parter ºi 13 etaje,
având înãlþimea de aproape 50 de metri.
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Elevii de la ”Voltaire”, reprezentanþii României
în proiectul de compoziþie muzicalã ”FrancoPop”
În perioada 14-19 decembrie 2020, Centrul
regional francofon pentru Europa Centralã ºi de
Est (CREFECO) va organiza Sãptãmâna pop francofonã, intitulatã ”FrancoPop”, în cadrul cãreia
vor avea loc diverse activitãþi cu participare internaþionalã, sprijinite de Institutul Francez din
România, casa de discuri Robert Records ºi platforma de stocare a datelor Lyve.

ciat pentru ideile reformatoare,
unele dintre ele regãsindu-se ºi
în ultimul sãu album, ”Le love&
le seum”, acolo unde sonoritãþile urbane propun explorarea unui
limbaj hiper-contemporan.

Concert interactiv

Evenimentul va consta în desfãºurarea unor ateliere de compunere ºi orchestrare a unor piese
muzicale moderate de producãtorul Sonrya ºi de artistul Charles-Baptiste, ambasatorul pop
cunoscut pentru cele peste 300
de concertele susþinute în 25 de
þãri ale lumii. Experienþele de creaþie sunt destinate tinerilor de liceu din cinci þãri: Macedonia de
Nord, Bulgaria, Albania, Republica Moldova ºi România. Echipa

de elevi care va reprezenta þara
noastrã este de la Liceul ”Voltaire” din Craiova ºi este coordonatã de prof. dr. Dorina Loredana Popi, prof. dr. Raluca Popa ºi
prof. Raluca Stãnculescu. 15
elevi ai clasei a XI-a C, cu veleitãþi artistice confirmate de-a lungul timpului în diverse spectacole
ºi competiþii muzicale, vor interacþiona miercuri, 16 decembrie
2020, prin intermediul platformei
Zoom, cu artistul francez apre-

La sfârºitul experienþei de creaþie din cadrul întâlnirii on-line,
dupã ce vor fi înþelese concepte
legate de structura, compoziþia,
procesarea sau mixarea unui material muzical, elevii participanþi la
atelier vor avea bucuria de a cânta ceea ce rezultã, în scopul realizãrii unei versiuni înregistrate,
urmând ca sâmbãtã, 19 decembrie, sã aibã loc ºedinþa colectivã
la care vor fi prezenþi ºi ceilalþi
partenerii europeni. Dupã ce vor
fi audiate toate piesele echipelor
implicate în proiectul muzical
”FrancoPop”, Charles-Baptiste
va susþine un concert interactiv,
transmis dintr-un studio din Paris, popularizând astfel cultura
pop francofonã.
Un astfel de eveniment repre-

zintã, fãrã îndoialã, un moment
favorabil de familiarizare a tinerilor de la Liceul ”Voltaire” din Craiova cu industria muzicalã; este,
aºadar, un prilej de implicare colaborativã, de exersare a abilitãþilor lingvistice în limba francezã,

de diversificare a experienþelor
cultural-artistice ºi de stimulare a
creativitãþii. În plus, entuziasmul
ºi energia generate de aceastã iniþiativã fac din ea ocazia idealã de
a încheia într-o notã pozitivã un
an plin de provocãri.

Mulþumiri pentru profesori

Studenþi craioveni premiaþi de
Agenþia Universitarã a Francofoniei (AUF) la Concursul studenþesc Merci mon Prof d’université. Studenþii din anul al III-lea,
specializarea Francezã B, au reuºit sã obþinã Marele Premiu Anda Butiuc ºi douã Premii Speciale ale Juriului – Roxana Andreea Ilinca ºi Mihaela Gheorghe.
Printre participanþi s-a numãrat
ºi Andreea-Bianca Roºca.
Studenþii au intrat în concurs cu înregistrãri video de 3
minute în care îºi exprimau

opinia ºi gratitudinea pentru un
profesor de limba francezã.
Profesorii de limba ºi literatura
francezã de la Universitatea din
Craiova, cãrora li se adreseazã
aceste mesaje emoþionante ºi cu
totul surprinzãtoare sunt: lect.
univ. dr. Marinella Coman,
conf. univ. dr. Camelia Manolescu, lect. univ. dr. Valentina
Rãdulescu, precum ºi Laura
Wantzenrieder, lector de limba
francezã la Universitatea din
Craiova în perioada 2018-2019.
MARGA BULUGEAN

marþi, 15 decembrie 2020

Anunþul tãu!
ªcoala Gimnazialã cu sediul în comuna Coþofenii din Faþã, str. Coþofenilor, nr. 437, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante de bibliotecar, conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în
data de 08.01.2021, ora 09.00; -Proba
practicã în data de 11.01.2021, ora 09.00;
-Proba interviu în data de 13.01.2021, ora
09.00. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -Studii superioare în
domeniul postului, absolvirea cu examen de diplomã a unei instituþii de învãþãmânt, secþia de biblioteconomie sau a
altor instituþii de învãþãmânt ai cãror absolvenþi au studiat în timpul ºcolarizãrii
disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; -Vechime în profilul postului: minim 1 an; -Competenþe de operare
pe calculator (Windows, Microsoft Office Word, Excel, Internet, poºtã electronicã, aplicaþii Google). Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de
la publicarea anunþului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul
ºcolii. Relaþii suplimentare la sediul ªcolii
Gimnaziale Coþofenii din Faþã, persoanã de contact: Iovan Simona-Alina, telefon 0251/446.573, 0769.006.716.
ªCOALA Gimnazialã „Mihai Viteazul”, cu sediul în localitatea Craiova,
Aleea Arh. Duiliu Marcu, Nr.16, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante de
Informatician, 1 post, conform HG nr.286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura
la sediul ºcolii astfel: Proba practicã în
data de 08.01.2021, ora 9.00; Probã interviu în data de 08.01.2021, ora 12.30.
Pentru participarea la concurs, candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: studii superioare de profil (informaticã, matematicã-informaticã, informaticã-economie, automatizãri ºi calculatoare) sau studii postuniversitare în
domeniul informaticã; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului constituie un avantaj. Candidaþii
vor depune dosarele de participare la
concurs pânã la data de 30.12.2020, ora
14.00, la secretariatul instituþiei. Relaþii
suplimentare la sediul ªcolii Gimnaziale
„Mihai Viteazul” Craiova ºi la telefon:
0251.588.429 sau 0723.271.752, persoana de contact: Lavinia Lupescu, având
funcþia de secretar ºef.

publicitate
VÂNZÃRI
APARTAMENTE
VÂND apartament 2 camere, ultracentral, Piaþa
Prefecturii. Telefon:
0768/107.255.
Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.
Vând/schimb cu garsonierã, o casã la þarã, trei
camere. Telefon: 0775/
502.588.

CASE
Vând casã veche, Craioviþa. Telefon: 0729/
960.795.
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon:
0752/641.487.

CUMPÃRÃRI

Cumpãr apartament 3
camere, centru. Telefon
0729/960.795.

TERENURI

Vând teren intravilan –
Cârcea la stradã –
4.000 mp – 10 euro negociabil. Telefon: 0766/
503.967.
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.
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Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea în
data de 08.01.2021, a unei (1) funcþii contractuale vacante, pe perioada
nedeterminata, respectiv:
-una (1) functie de administrator- referent I in cadrul Clubului Sportiv
,‚Dunarea’’ Calafat, durata muncii 4 ore/zi.
Condiþii specifice:
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta;
-vechime in specialitatea studiilor-minim 5 ani
-cunostinte de operare pe calculator – nivel de baza, dovedit pe baza
unor documente care sa ateste detinerea competentelor respective emise
in conditiile legii.
Condiþiile generale sunt conform art.3 din HG 286/2011, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
Concursul constã în 3 etape succesive:
-selecþia dosarelor – conf. art.19 alin.(2) din HG 286/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
-proba scrisa la data de 08.01.2021 la sediul Primãriei Mun.Calafat ora
10.30.
-interviul la data stabilitã odatã cu afiºarea rezultatelor la proba scrisa.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicarii în Monitorul Oficial, ziarul Cuvîntul Libertãþii ºi la sediul Primãriei, str.Tudor Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse
umane, în perioada 15.12.2020-29.12.2020.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Str.Tudor Vladimirescu, nr.24, Municipiul Calafat, judeþul Dolj, cod postal
205200, telefon: 0251 231424, interior 108, fax: 0251 232884, e-mail:primariacalafat@yahoo.com, persoana de contact: Rosu Alina, inspector
Resurse Umane-Salarizare.

Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000 m-2000 m,
deschidere 35 m, dupa
Peugeot. Telefon: 0773/
996.446.

OFERTE SERVICIU

Caut femeie îngrijire pentru o bãtrânã în vârstã de
70 de ani în Craiova.
Relaþii la nr. de telefon:
0766/232.108.

PRESTÃRI SERVICII

Execut lucrãri de fierãrie,
dulgherie, zidãrie, tencuieli, faianþã, gresie, rigips ºi finisaje, parchet.
Telefon: 0765/744.323.
Execut masaj la domiciliu. Telefon: 0765/
744.323.
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.
S.C. ÎNCHIRIERI UTILAJE OLTENIA S.R.L.
efectueazã lucrãri, execuþie a drumurilor, rigoale, compactare, cãi pietonale. Telefon: 0744/
800.338.

ACOPERIªURI Lindab,
orice mici reparaþii, zugrãveli, jgeaburi, dulgherie.
Telefon: 0757/790.001.
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.

Vand televizor LEKO, cu
diagonala de 37 cm si
televizor PHILIPS cu diagonala de 54 cm. Telefon: 0752/236.667.
Vând ponei. Telefon:
0748/145.050.
Vând aparat masaj picioare, maºinã cusut
,,ILEANA’’, 2 arzãtoare
gaze sobã. Telefon:
0351/809.908.

VÂNZÃRI DIVERSE

PIERDERI

VÂND curcani, gâºte,
raþe, gãini, cocoºi, pãsãri
crescute cu cereale. Telefon: 0765/609.798.
Vând pãsãri de curte
(curcani, gâºte) vii sau
tãiate la preþ de producãtor. Telefon: 0738/579.592.
Vând centralã termicã pe
gaz ,,VAILLANT,, si piese
de rezervã, aragaz cu 4
ochiuri ,,HANSA,,.Telefon: 0728/011.731.
Vand 2 instanturi pe
gaze (boliere). Preþ negociabil. Telefon: 0751/
136.216.
Vand robot de patiserie,
cu bol inox 6,5l si oglinda cristal 160x80cm si
haina lunga din piele intoarsa de caprioara marimea 50. Telefon: 0752/
236.667.

Pierdut certificat constatator sediu social INGCOMION S.R.L. nr.
33728/12.06.2013. Se
declara nul.
Pierdut certificat de inregistrare nr. F16/1660/
28.10.2010, rezolutie nr.
11707 din 28.10.2010,
certificat de inregistrare in
scopuri de TVA seria B.
Nr. 1315532, certificat de
inregistrare fiscala seria
A, nr. 0652537, 2 certificate constatatoare nr.
60577 din 27.10.2010
(primul cu sediul social
profesional, al doilea
cu incadrarea in clasa
CAEN) pentru firma
PFA BIRJEGA PATRU
MARINELA-ALMA, CUI
27639759. Se declara
nule

6 / cuvântul libertãþii

Primãria comunei Argetoaia, reprezentatã de jst. Mircea Beznã – primarul
comunei, organizeazã concurs în data de 12 ianuarie 2021, în conformitate cu
Hotãrârea nr. 286 / 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzator functiilor contractuale, cu modificarile ºi completãrile ulterioare, pentru ocuparea postului vacant de paznic , în cadrul compartimentului
administrativ din aparatul de specialitate al primarului.
Probele care urmeazã a fi stabilite pentru concurs:
a) selecþia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisã;
c) interviul.
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obþinut la fiecare probã fiind de : 50
puncte
Condiþii de desfãºurare concurs:
o Proba scrisa va avea loc in data de 12 ianuarie 2021, ora 10:00;
o Data de desfasurare a interviului se va afiºa odatã cu rezultatele la proba
scrisã;
o Dosarele de înscriere se vor depune pana in data de 04 ianuarie 2021,
inclusiv, ora 16:00, la compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate
al primarului.
o Concursul se va desfãºura la sediul Primãriei comunei Argetoaia, judeþul
Dolj.
Condiþii generale de participare la concurs:
a) are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
c) are vârsta minimã de 18 ani impliniþi; d) are capacitate deplinã de exerciþiu;
e) 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;
f) îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii
specifice potrivit cerinþelor posturilor scoase la concurs;
g) 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 faceo incompatibilã cu exercitarea funcþiei,
cu excepþia situaþiei în care a intervenit reabilitarea.
Dosarul de concurs va cuprinde urmãtoarele documente:
1) cerere de înscriere la concurs adresatã primarului comunei Argetoaia;
3) copia ºi originalul actului de studii care atestã efectuarea calificãrii solicitate
pentru ocuparea postului;
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
sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;
Adeverinþa care atestã starea de sãnãtate conþine, în clar, numãrul, data, numele emitentului ºi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sãnãtãþii.
Candidatul declarat admis la selecþia dosarelor, care a depus la înscriere o
declaraþie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale, are obligaþia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la
data desfãºurãrii primei probe a concursului.
Condiþii specifice de participare la concurs pentru postul de paznic,
în cadrul Compartimentului administrativ din aparatul de specialitate
al primarului:
a) Studii medii sau studii generale;
b)Sa fie atestat profesional, conform prevederilor Legii 333/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (certificate calificare – agent de
securitate);
c) Vechime in munca, minim 2 ani.
BIBLIOGRAFIE:
1. Lege nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice;
2. Legea 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor;
3. OUG 57/2019 privind codul adminsitrativ, partea VI, Titlul III,
Primar,
Mircea Beznã
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Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi de naturã contractualã de execuþie
vacante: 2 posturi inspector specialitate gr.IA ºi 2 posturi psiholog practicant, în
data de 11.01.2021 - proba scrisã, ora 1000 ºi în data de 13.01.2021 - interviul, ora 1400.
Condiþii generale de participare la concurs:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute la art.3 din
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Condiþii specifice:
- 2 posturi inspector specialitate gr.IA:
-studii universitare absolvite cu diplomã de licenþã în domeniul ºtiinþelor sociale
sau ºtiinþelor umaniste;
-vechime în muncã minimum 5 ani.
- 2 posturi psiholog practicant:
-studii universitare absolvite cu diploma de licenþã în domeniul psihologiei;
-atestat de liberã practicã în specialitatea Psihologie clinicã;
-vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului – nu se solicitã.
Informaþii referitoare la conþinutul dosarului, bibliografia, condiþiile generale ºi condiþiile specifice stabilite pentru ocuparea postului, vor fi afiºate la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj ºi pe site-ul instituþiei www.dgaspcdolj.ro. Dosarele de concurs se depun la sediul Direcþiei Generale de Asistentã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj, în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii
prezentului anunþ, respectiv pânã pe data de 30.12.2020. Relaþii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obþine la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj din str. Nicolae Titulescu, nr.22, loc. Craiova, jud. Dolj, precum ºi la numãrul de telefon 0251/407009, persoana de contact – Busuiocescu Csilla,
inspector, Serviciul resurse umane, organizare, salarizare.
R.A.A.D.P.F.L. Craiova cu sediul in Craiova, str.Brestei nr 129 A, prin
Centrul Multifunctional Craiova CUI: RO 7403230 telefon: 0786855769,
fax: 0351408301, scoate la licitatie publica deschisa in vederea inchirierii urmatoarele:
·

spatii de birouri in incinta Business Center Sud.
Documentatia necesara se procura de la Centrul Multifunctional Craiova,
Biroul Marketing, Vanzari, Organizare Targuri si Expozitii str. Targului, nr.26, etaj
2, camera E 211, iar costul acesteia este de 50 de lei. Ofertele se pot depune la
aceeasi adresa de Luni pana Vineri de la 08:00-16:00. Ofertele vor putea fi depuse la 10 zile calendaristice dupa publicarea anuntului. Licitatia va avea loc la
aceeasi adresa in fiecare zi de luni, miercuri si vineri, h 12:00. Relatii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro si 0786855769.

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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Barca - PSG, în optimile
Champions League
Cele douã echipe se întâlnesc din nou, dupã acea dublã
grandioasã din 2017, adjudecatã cu 6-5 de catalani,
la general, dupã 0-4, în tur ºi 6-1, în retur
Tragerea la sorþi a optimilor
Champions League a avut loc
ieri, la Nyon, în Elveþia, iar fostul atacant helvet al Borussiei
Dortmund, Stephane Chapuisat,
a efectuat extragerea, iar crainicul CNN, Pedro Pinto, a fost
gazdã. Din boluri au ieºit meciuri interesante, nu se putea altfel, iar capul de afiº este duelul
FC Barcelona – PSG. Eºecul din
ultima etapã a grupelor, cu Juventus, pe Nou Camp, similar
cu pierderea primei poziþii, a
costat-o pe Barca, scoþându-i în
cale un adversar greu. Cele
douã formaþii se întâlnesc din
nou, dupã acea dublã epicã din
2017, adjudecatã cu 6-5 de catalani, la general, dupã 0-4, în
tur ºi 6-1, în retur. Atunci, Neymar evolua la formaþia catalanã ºi a fost principalul artizan al
memorabilei remontada. Starul
brazilian, care s-a accidentat
destul de grav în ultima partidã
de campionat, pierdut cu 1-0,

pe Parc de Princes, în faþa lui
Lyon, îºi va întâlni în premierã
fosta echipã. Rãmâne de vãzut
dacã Neymar îl va avea adversar sau coechipier la acea orã
pe Leo Messi, fiindcã este tot
mai de actualitate un transfer al
superstarului argentinian la echipa din capitala Franþei.
Barca a fost în optimile de finalã ale competiþiei în fiecare an
din 2004-2005, câºtigând 14 din
cele 16 dueluri. Catalanii au pierdut douã din primele trei confruntãri, cea mai recentã fiind
contra lui Liverpool în 2006/07,
însã a câºtigat ultimele 13, inclusiv dubla cu Napoli în ediþia
2019/20 (1-1 în deplasare, 3-1
acasã). PSG are în optimi un bilanþ de 4 victorii ºi 3 eºecuri.
Parizienii au reuºit sã întoarcã un
eºec cu 1-2 în faþa formaþiei
Borussia Dortmund, cu 2-0 pe
teren propriu, în ediþia 2019/20,
punând capãt unei serii de trei
eliminãri consecutive.

Optimile Champions League:
Borussia Monchengladbach – Manchester City
Lazio Roma – Bayern Munchen
Atletico Madrid – Chelsea Londra
RB Leipzig – FC Liverpool
FC Porto – Juventus Torino
FC Barcelona – PSG
FC Sevilla – Borussia Dortmund
Atalanta Bergamo – Real Madrid
Turul meciurilor din „optimile” Ligii Campionilor se va
juca pe 16-17 februarie ºi 23 – 24 februarie, iar returul este
programat pe 9-10 martie ºi 16-17 martie.

Atletico Madrid – Chelsea,
duel foarte interesant
Al doilea cel mai interesant
duel din faza optimilor este cel
dintre Atletico Madrid ºi Chelsea.
Palmaresul direct este egal, fiecare echipã câºtigând de douã
ori, iar 3 partide s-au încheiat la
egalitate. ªase meciuri au fost în
Champions League ºi unul în
Supercupa Europei, adjudecatã
în 2012 de madrileni. Campioana en-titre, Bayern Munchen, ºia asigurat o dublã cu Lazio
Roma, în timp ce câºtigãtoarea
din 2019 a competiþiei, Liverpool, are un duel deloc facil cu RB
Leipzig. „Cormoranii” l-au adus
de la Leipzig pe Naby Keita ºi-l
vor de la formaþia lui Nagelsman
ºi pe stoperul francez Upamecano, dupã ce au ratat transferul
lui Timo Werner, ajuns între timp
la Chelsea. Borussia Monchengladbach ºi Manchester City s-

Tabloul 16-imilor Europa League
Dupã tragerea la sorþi a 16imilor Europa League, cele mai
interesante dueluri par: Benfica
– Arsenal, Steaua Roºie – AC

Milan, Lille – Ajax ºi Sociedad –
Man United. Românii implicaþi
în aceastã competiþie sunt: Tudor Bãluþã ºi Mircea Lucescu

(Dinamo Kiev), Ciprian Tãtãruaºanu (AC Milan), Ianis Hagi
(Rangers) ºi Nicolae Stanciu
(Slavia Praga).
Iatã meciurile: Wolfsberg e r – To t t e n h a m , D i n a m o
Kiev – Club Brugge, Real Sociedad – Manchester United,
Benfica – Arsenal, Steaua Roºie Belgrad – AC Milan, Antwerp – Rangers, Slavia Praga – Leicester City, Salzburg
– Villarreal, Braga – AS Roma,
Krasnodar – Dinamo Zagreb,
Young Boys Berna – Bayer
Leverkusen, Molde – Hoffenheim, Granada – Napoli, Maccabi Tel-Aviv – ªahtior, Lille
– Ajax, Olympiakos – PSV
Eindhoven.
Prima manºã a „16”-imilor
se va disputa pe 18 februarie
2021, în vreme ce returul va
avea loc pe 25 februarie.

drid, s-au impus cu 2-0 ºi 1-0 în
dubla cu portughezii. FC Sevilla
ºi Borussia Dortmund s-au mai
întâlnit acum zece sezoane, în
grupele Europa League (1-0 ºi 22), cei doi supravieþuitori al acelei duble fiind Hummels ºi Piszczek, de la Dortmund.

au mai întâlnit în Champions
League în 2015 ºi în 2016, în
grupe. De asemenea, Porto ºi
Juventus s-au duelat tot în optimile Champions League în urmã
cu patru sezoane. Atunci, piemontezii, care aveau sã dispute
ºi finala, pierdutã cu Real Ma-

Liga I, etapa a XIII-a
FC Botoºani – Astra 1-1
Au marcat: Keyta 69 – pen. / Montini 55.
Dinamo – Poli Iaºi 4-1
Au marcat: Sorescu 16 – pen., Nemec 68, Anton 77, Gueye 86
/ Platini 4.
Mediaº – Sepsi 0-3
Au marcat: Vaºvari 27, Petrila 45, Aganovic 82.
Chindia – Viitorul 1-1
Au marcat: Florea 63 / Iancu 14.
Clinceni – FC Argeº 1-0
A marcat: Andronic 88.
Hermannstadt – Voluntari 3-2
Au marcat: Sântean 4, Mayoral 61, Dâlbea 89 – pen. /
Ad. Popa 39, Mailat 42.
CFR Cluj – FCSB 2-0
A marcat: Deac 35 – pen., Costache 74.
UTA – „U” Craiova s-a jucat asearã.

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

13
12
13
13
13
12
12
13
13
13
13
12
13
13
13
13

10
9
8
6
6
4
4
4
4
3
4
3
4
2
3
2

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

3
2
2
2
2
3
3
6
5
5
7
4
8
7
9
8

34-14
17-6
16-6
20-12
15-9
18-16
12-14
17-15
8-10
18-20
19-22
14-18
18-23
12-21
13-35
10-20

30
28
27
23
23
17
17
15
15
14
14
14
13
10
10
9
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