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Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj, Cosmin Vasile, a participat ieri, alãturi
de administratorul public al judeþului, Cosmin Durle, la recepþionarea reparaþiilor derulate la imobilul în care aflã punctul de trecere a frontierei din oraºul Bechet. Lucrãrile au inclus
intervenþii ample la nivelul acoperiºului, refacerea tencuielilor interioare ºi exterioare, înlocuirea tâmplãriei
sau modernizarea instalaþiilor electrice ºi sanitare.
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22 decembrie 1989: Timpul
n-a mai avut rãbdare
MIRCEA CANÞÃR
An de an la 22 decembrie celebrãm
ceea ce s-a numit Revoluþia românã,
de unii istorici, lovitura de stat de alþii, intervenþia strãinã º.a.m.d.. De 31
de ani discuþiile pe seama a ceea ce a
fost în decembrie 89 au acute distincte, atât în presa româneascã, cât ºi în
cea strãinã. S-au scris multe cãrþi memoralistice, unele de bunã calitate,
altele de calitate îndoielnicã, despre
derularea evenimentelor, ºi interpretarea lor. Un punct de vedere unitar,
unanim împãrtãºit, nu existã. Ceea ce
nu poate fi însã contrazis e faptul cã
anul care marcase ofensiva reformiºtilor în blocul rãsãritean, se încheia
în România într-un mod sângeros. În
Ungaria reformiºtii se numeau Nemeth Miklos, Nyers Rezso, Pozagai
Imre, Horn Gyula. În Polonia începuse introducerea economiei de piaþã
sub conducerea vicepremierului Leszec Balezerowicz. În cele douã þãri
aveau loc „mese rotunde” ale guvernului ºi opoziþiei. În septembrie (1113) guvernul ungar deschidea graniþa
cu Austria ºi începea exodul ex-germanilor în RFG. În octombrie Congresul budapestan dizolvã PSMU, rebotezat în Partidul Socialist Ungar. În
prima decadã a lunii decembrie, la
Praga era format un guvern cu majo-

ritate necomunistã. La sfârºitul lunii
decembrie Alexander Dubcek era ales
preºedinte al Parlamentului de la Praga, iar Vaclav Havel preºedinte. În România nu se întâmpla nimic deºi mocnea nemulþumirea populaþiei. Conducerea de la Bucureºti era prinsã între
reformismul promovat de Gorbaciov,
recomandat ºi þãrilor europene aliate,
iar pe de altã parte între miºcãrile antisocialiste poloneze, maghiare, cehoslovace. Nicolae Ceauºescu se distanþeazã de gorbaciovism, sfideazã
schimbãrile din partidele „frãþeºti”,
þine partea Cehoslovaciei doar atâta
vreme cât aceasta e þinutã în frâu de
dogmatici ºi îºi manifestã susþinerea
fãþiºã pentru conducerea est-germanã. Întreg anul 1989 a reprezentat
agonia sistemului ceauºist cu toate încercãrile de contracarare a unui deznodãmânt ineluctabil. Anunþase la sfârºitul lunii martie, în deschiderea Plenarei CC al PCR, plata completã a
datoriei externe, care epuizase naþiunea. ªi care aºtepta, de bunã seamã,
un minim reviriment în nivelul de trai.
Dar niciun semnal concret. Avusese
loc ºi mult preparatul Congres al XIVlea, fãrã nicio consecinþã „la vârf”.
În vizitã la Moscova se înteþeºte conflictul cu Mihail Gorbaciov care îi

cere lui Nicolae Ceauºescu sã îmbunãtãþeascã nivelul de trai al populaþiei
ºi sã respecte drepturile omului. Pe
16 decembrie au izbucnit manifestaþii
spontane la Timiºoara. Iar pe 19 decembrie era declanºatã greva generalã. La întoarcerea în þarã din vizita de
prietenie în Iran (18-20 decembrie) –
totalmente nepotrivitã- a þinut seara
un discurs televizat, instituind starea
de necesitate pe teritoriul judeþului
Timiº. A convocat mitingul din Piaþa
Republicii (21 decembrie), care se va
întoarce împotriva lui. August 68 era
doar o amintire. Au loc confruntãri
armate soldate cu victime la Timiºoara, Arad, Sibiu, Braºov, Cluj. Posturile de radio strãine transmit ºtiri dintre cele mai îngrozitoare. Cuplul prezidenþial va fugi cu elicopterul ºi va fi
arestat la 22 decembrie. Frontul Salvãrii Naþionale va prelua puterea ºi va
anunþa seara la televizor componenþa
provizorie a Consiliului FSN (36
membri) ºi programul acestuia în 10
puncte. La Craiova, în ton cu þara,
Piaþa Prefecturii se va umple de cetãþeni ai oraºului, ºi toþi liderii judeþeni
vor pãrãsi pentru totdeauna acest sediu. La orele 14.00 revoluþia învinsese, dupã ce se scandaserã lozinci antiCeauºescu ºi dupã ce armata „fra-

ternizase”. Resentimentele se perpetuaserã. Ura naºte urã. Mulþuminduse cu dictatura proprie a renunþat la
dictatura proletariatului care oricum
fusese golitã de orice avantaj pentru
muncitorime. În plus sintagma era de
provenienþã strãinã, nu suna bine,
avea conotaþii nedorite. Ce s-ar fi întâmplat dacã n-ar fi reuºit ceea ce
numim Revoluþia din Decembrie 89
este o altã discuþie. Scenariile uºor
de imaginat sunt îngrozitoare. Fiindcã e imposibil sã fi consimþit, chiar
ºi dupã o nesperatã supravieþuire la
îmblânzirea presiunii ºi a represiunii.
S-ar fi debarasat de toþi opozanþii la
vedere ºi de cei virtuali. Ar fi introdus în þarã starea excepþionalã, militarizarea totalã ºi teroare. Presupuneri deloc fanteziste. Toate acestea
par acum aproape certitudini. Sã nu
uitãm cã în stradã, între protestatari,
între cei care au avut curajul sã înfrunte forþele de ordine ºi armata,
mulþi dacã nu majoritatea erau
membri de partid. Care se sãturaserã de ceea ce trãiau. La acest aspect
rareori ne mai gândim, ºi amestecãm
lucrurile de-a valma. Din fericire,
timpul n-a mai avut rãbdare ºi nu l-a
mai rãbdat. 22 decembrie 89 marca
începutul celei de a doua Republici.

ABA Jiu a terminat acþiunea de ecologizare pe
Canalul Colector al municipiului Craiova
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu, prin Sistemul
de Gospodãrire a Apelor Dolj a terminat, acþiunea
de ecologizare pe Canalul Colector al municipiului
Craiova construit pe cursul de apã al pârâului
Craioviþa, zona Popoveni-Aerodrom.
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Sistemul de Gospodãrire
a Apelor Dolj a strând timp
de trei zile din canalul Colector 105,7 tone de deºeuri, atât mecanic, cât ºi
manual. “Având în vedere
cantitatea foarte mare de
deºeuri depozitate necontrolat în aceastã zonã, reprezentanþii S.G.A Dolj- Formaþia Craiova au avut nevoie de trei zile pentru a igieniza locul amintit”. Gunoiul
a fost transportat cu o autoutilitarã la Depozitul de
Gunoi de la Mofleni.
Aºa cum este cunoscut,
aceastã zonã unde s-a efectuat acþiunea de igienizare
este una cu “probleme”, motiv pentru care reprezentanþii Administraþiei Bazinale de
Apã Jiu vor invita la masa
discuþiilor specialiºtii primãriilor Podari ºi Craiova, Garda de Mediu Dolj, Poliþia
Localã ºi S.C. Salubritate

pentru a gãsi împreunã soluþii aplicabile imediat pentru
rezolvarea problemei, astfel

încât pe viitor zona canalului Colector Popoveni-Aerodrom sã nu mai fie groapa de

gunoi aruncat necontrolat a
municipiului Craiova.
MARGA BULUGEAN
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Recepþionarea lucrãrilor la punctul de
trecere a frontierei din oraºul Bechet
Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Cosmin Vasile, a participat ieri, alãturi de
administratorul public al judeþului, Cosmin
Durle, la recepþionarea reparaþiilor derulate
la imobilul în care aflã punctul de trecere a
frontierei din oraºul Bechet.

Lucrãrile au inclus intervenþii ample la nivelul acoperiºului, refacerea tencuielilor
interioare ºi exterioare, înlocuirea tâmplãriei sau modernizarea instalaþiilor electrice
ºi sanitare.
„Ne-am dorit ºi iatã cã am
reuºit sã contribuim la îmbunãtãþirea condiþiilor în care îºi
desfãºoarã activitatea structurile a douã instituþii importante, Poliþia de Frontierã ºi
Direcþia Vamalã. Sunt peste
130.000 de euro alocaþi de
Consiliul Judeþean Dolj pentru
ceea ce, în definitiv, însemnã
modernizarea acestei clãdiri.
Intervenþia asupra imobilului era cu atât mai necesarã cu
cât, aºa cum ne indicã ºi datele de trafic, punctul de trecere a frontierei din Bechet
rãmâne unul intens tranzitat.
Spre exemplu, doar în ultimul
weekend, pe aici au traversat

graniþa aproape 500 de camioane ºi tiruri“, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Cosmin Vasile.
Contractul „Reparaþii curente clãdire punct de trece-

re frontierã Bechet“, cu o valoare totalã de 645.003,75 lei,
inclusiv TVA, a fost derulat
cu finanþare asiguratã integral din bugetul propriu al CJ
Dolj.

Bugetul total pentru programul Erasmus+
creºte de la an la an
Comisia a publicat recent, Raportul
anual pentru 2019 privind Erasmus+,
care aratã cã programul ºi-a îndeplinit
pe deplin obiectivele pentru anul respectiv, cu niveluri excelente de punere
în aplicare ºi o utilizare eficientã a fondurilor. Bugetul total pentru programul
Erasmus+ creºte de la an la an, ridicânÎn 2019, programul a finanþat
mobilitatea a aproape 505 000 de
studenþi ºi de membri ai personalului din învãþãmântul superior. De asemenea, a continuat, sã
sprijine cursanþii ºi personalul din
domeniul educaþiei ºi formãrii

du-se în 2019 la 3,37 miliarde EUR - cu
547 de milioane EUR mai mult decât în
2018, ceea ce reprezintã o creºtere de
20 %. Cu acest buget, Erasmus+ a sprijinit aproape 940 000 de experienþe de
învãþare în strãinãtate ºi a oferit finanþare unui numãr de aproximativ 25 000
de proiecte ºi 111 000 de organizaþii.

profesionale - peste 192 000 de
persoane au petrecut o perioadã
de învãþare în strãinãtate în 2019.
Primele 17 alianþe universitare
europene au demarat în iunie
2019, cu un buget de aproape 85
de milioane EUR. Cu un buget

de 49,3 milioane EUR, componenta „sport” a programului a
finanþat 260 de proiecte. „Erasmus este o poveste de succes europeanã care ºi-a dovedit valoarea adãugatã timp de mai bine
de trei decenii. Programul repre-

zintã o modalitate eficace de a
aborda multe dintre provocãrile
societale cu care se confruntã
Europa. În viitor, vom avea un
program Erasmus+ mai amplu,
mai solid ºi mai bun, care va sta,
de asemenea, la baza eforturilor noastre de a transforma spaþiul european al educaþiei într-o
realitate pânã în 2025.”, a precizat Comisarul pentru inovare,
cercetare, culturã, educaþie ºi tineret, Mariya Gabriel.
De asemenea, Comisia a publicat astãzi primul raport privind punerea în aplicare a Corpului european de solidaritate,
care a debutat în octombrie
2018. Acesta este primul program al UE dedicat integral
sprijinirii implicãrii tinerilor în
activitãþi de solidaritate. În primele 15 luni de existenþã, Corpul a sprijinit 3 750 de proiecte, oferind unui numãr de peste 27 000 de tineri ºansa de a
participa la activitãþi de voluntariat individual sau în echipã,
la stagii sau locuri de muncã.
Erasmus+ ºi programele sale
anterioare se numãrã printre cele
mai tangibile realizãri ale UE. De
peste 30 de ani, ele le-au oferit

tinerilor oportunitãþi de a descoperi alte realitãþi din Europa continuându-ºi, în acelaºi timp, studiile. Programul continuã sã se
extindã, incluzând noi regiuni ºi
noi categorii de public. Programul este, de asemenea, deschis
participãrii þãrilor partenere din
întreaga lume.
Programul va oferi multe
oportunitãþi noi pentru cetãþenii
europeni aflaþi într-un proces de
învãþare. Beneficiind de o accesibilitate sporitã ºi de formate
mai flexibile de mobilitate, acesta
va oferi oportunitãþi unui grup
mai diversificat de cursanþi, inclusiv celor cu mai puþine oportunitãþi ºi elevilor, care sunt în
prezent incluºi în mãsurile privind mobilitatea. El va oferi noi
oportunitãþi de cooperare, încurajând inovarea în domeniul programelor ºcolare, al practicilor
de învãþare ºi de predare ºi va
promova atât competenþele
verzi, cât ºi pe cele digitale. Programul va sprijini, de asemenea,
noi iniþiative emblematice, cum
ar fi universitãþile europene,
academiile Erasmus pentru profesori, centrele de excelenþã profesionalã ºi DiscoverEU.
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Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, beneficiar al unui proiect european,
în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dolj
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, în
calitate de beneficiar, a semnat contractele pentru implementarea a douã proiecte în cadrul apelului POCU, unul la nivel european, “Mãsuri de educaþie de tip
Un nou proiect , din fonduri
europene nerambursabile, are, ca
benefeciar, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, în parteneriat cu
Casa Corpului Didactic Dolj.
„Bugetul este de 19.041.295,69
lei, din care ISJ Dolj gestioneazã
18.706.396,37 lei. Proiectele ºi
activitãþile prevãzute sunt destinate unui grup þintã format din
1.200 de tineri ºi adulþi din judeþul Dolj care au abandonat ºcoala ºi nu au finalizat învãþãmântul

a doua ºansã”. Proiectele sunt implementate în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Dolj. Activitãþile vor fi derulate
în minimum 20 de unitãþi de învãþãmânt
preuniversitar din judeþul Dolj.

obligatoriu; 1.040 de persoane
din judeþul Dolj ce aparþin categoriei Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiaza de
programe de formare/ schimb de
bune practici (personal didactic
din învãþãmântul preuniversitar,
personal de sprijin ºi auxiliar din
ºcoli ºi echipe manageriale la nivelul fiecãrei unitãþi ºcolare)”, a
precizat prof. Monica Leontina Sunã, inspector general al
învãþãmântului doljean.

Un program cu multe obiective
Este un program amplu, care
are mai multe obiective de atins.
„Îmbunãtãþirea competenþelor
personalului didactic din învatamântul preuniversitar, ale personalului de sprijin ºi ale personalului didactic auxiliar, în scopul
promovarii unor servicii educaþionale de calitate, orientate pe
nevoile elevilor ºi elaborãrii de
planuri de dezvoltare educaþionala generale ºi specifice readucerii ºi menþinerii în sistemul de
educaþie ºi formare a tinerilor ºi
adulþilor care nu ºi-au finalizat
educaþia obligatorie, prin furnizarea a trei programe de formare continuã, specifice programelor de tip „A doua ºansã”, avizate/ acreditate de Ministerul Educaþiei Naþionale persoanelor din
învatamântul preuniversitar din
judeþul Dolj, este unul dintre obiective”, a mai spus Monica
Leontina Sunã. Mai sunt ºi alte
þinte de atins, pe care le enumerãm: prezentarea facilitãþilor, a
mãsurilor complementare ºii a
beneficiilor reîntoarcerii în sistemul de educaþie ºi formare în
cadrul programului „A doua

CONCERT DE COLINDE eveniment online
Interpreteazã
Corala Academicã a Filarmonicii “Oltenia”
Dirijor
Pavel ªopov
În program:
Sabin V. Drãgoi: „Pe plai înfloritu”
Nicolae Ursu: „Ce sarã-i d’aiastã sarã”
Sabin Pautza: „Rujã, rujã”
Sabin Pautza: „Florile dalbe”
Adrian Pop: „Vine hulpe di la munte”
Mihail Bârcã: „Leagãn verde”
Eugen Petre Sandu: „Ceastor curþi...”
Gheorghe Cucu: „Am plecat sã colindãm”
Tiberiu Brediceanu: „Triptic coral”: Iatã vin colindãtori/ Sus
în vârful muntelui/ Gazde mari nu mai dormiþi
Gheorghe Budiº: „Cântec de Crãciun”
Nicolae Lungu: „Mãrire-ntru cele ‘nalte”
Valentin Teodorian: „Legãnelul lui Iisus”
Gheorghe Cucu: „Domnuleþ ºi Domn din cer”
Tudor Jarda: „Mã luai, luai...”
Alexandru Podoleanu/ aranj. Ioan Dumitru Chirescu:
„Bunã dimineaþa la Moº Ajun”
Ion Costescu: „Bunã dimineaþa la Moº Ajun”
Valentin Gruescu: „Dimineaþa lui Crãciunu”
Vasile Popovici: „Velerim ºi Veler Doamne”
Nicolae Lungu: „La Vitleem colo-n jos”
Valentin Teodorian: „Colindul clopotelor”
Visarion ªebalin: „Drum de iarnã”
Gheorghe Stãnescu: „În oraºul Betleem”

Dacã celelalte popoare europene au manifestat timide încercãri în domeniul cântecelor religioase de Crãciun, românii se
pot mândri cu un adevãrat tezaur de colinde ºi tradiþii ale
Naºterii Domnului. Tradiþia colindatului se mai pãstreazã în
Bulgaria ºi Ucraina. Maghiarii au
preluat-o din Transilvania ºi au
adaptat-o. Conform tradiþiei,
începând din dimineaþa zilei de
24 decembrie ºi pânã aproape
spre miezul zilei, cete de copii
între cinci ºi paisprezece ani
merg cu “Moº Ajunul”, un text
augural scurt, rostit la fiecare
casã ºi care anunþã deschiderea
seriei de colinde ºi de practici
uzitate în aceastã perioadã. Seara, dupã ieºirea de la bisericã,
cete de copii merg cu “Steaua”,
textul fiind de facturã religioasã. Ca obiect de recuzitã, ceata
poartã o stea, luminatã din spate cu o lumânare; steaua are în
centrul ei o reproducere picturalã a motivului biblic “Naºterea Domnului”. Colindatul deschide astfel cele 12 zile ale sãrbãtorilor de iarnã.
https://www.youtube.com/c/
FilarmonicaOlteniaCraiova

ºansã” pentru învatamântul secundar inferior ºi la stagiile de
pregatire practicã, cu durata de
720 de ore, oferite tinerilor ºi adulþilor din Dolj, care au pãrãsit prematur ºcoala, prin organizarea
unei campanii de promovare la
nivelul judeþului Dolj; Dobândirea
competenþelor teoretice ºi profesionale de bazã ºi generale, necesare incluziunii sociale ºi pe piaþa
muncii, prin reintegrarea în sistemul de educatie, în vederea finalizãrii învatamântului obligatoriu,
în cadrul programului „A doua
ºansã” pentru învatamânt secundar inferior, orientat pe nevoile
elevilor, furnizat prin intermediul
proiectului, ºi acompaniat de mãsuri de sprijin, cu scopul de a facilita accesul la program; creºterea ºanselor de integrare pe piaþa
muncii pentru 120 de tineri ºi

adulþi , care au finalizat programul „A doua ºansã”, prin participarea la stagii de pregãtire practicã, cu durata de 720 de ore, furnizate prin intermediul proiectului, în scopul obþinerii unui certificat de calificare profesionalã de
nivel 3; conºtientizarea ºi motivarea tinerilor ºi adulþilor cãrora li
se adreseazã proiectele cu privire
la beneficiile oferite de înscrierea,
frecventarea ºi finalizarea programului „A doua ºansã” pentru învãþãmântul secundar inferior ºi a
stagiilor de pregatire practicã cu
durata de 720 de ore, prin furnizarea de servicii de consiliere ºi
orientare a carierei, pe tot parcursul vieþii, pe întreaga duratã a programelor de educaþie ºi formare
profesionalã, furnizate prin intermediul proiectului.
CRISTI PÃTRU
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ªcoala Gimnazialã Beloþ, cu sediul
în comuna Sopot, strada Principalã,
nr.191, judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei contractuale
temporar vacante de îngrijitor ºcoalã 1
normã, conform H.G. nr.286/23.03.2011,
pe perioada determinatã de incapacitate de muncã a titularului postului. Concursul se va desfãºura astfel: -Proba
practicã -în data de 08.01.2019, ora
09.00; -Proba scrisã în data de
08.01.2020, ora 11.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -Studii: generale; -Vechime: farã; -Domiciliul:
sat Beloþ, comuna Sopot, judeþul Dolj; Disponibilitate pentru program flexibil.
Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada
22.12.2020-30.12.2020 la sediul ªcolii
Gimnaziale Beloþ. Relaþii suplimentare la
sediul ªcolii Gimnaziale Beloþ, persoanã de contact: ªerban Marian, telefon:
0740.207.374.
ªcoala Gimnazialã Amza Pellea Bãileºti, cu sediul în Bãileºti, Str.Dreptãþii,
nr.45, judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei contractuale
vacante de: bibliotecar, 0,50 normã, conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfãºura astfel: -Proba scrisã în data
de 21.01.2021, ora 09.00; -Proba practicã
în data de 21.01.2021, ora 13.00; -Proba
interviu în data de 22.01.2021, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: -Studii medii; -Vechime: constituie avantaj; -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; -Competenþe de operare pe calculator (Microsoft Office Word, Windows,
Excel, Internet, poºta electronicã, aplicaþii Google). Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 28.12.2020 -07 ianuarie 2021, între orele
09.00-12.00, la sediul ªcolii Gimnaziale
Amza Pellea Bãileºti. Relaþii suplimentare la sediul: ªcolii Gimnaziale Amza Pellea Bãileºti, Str.Dreptãþii, nr.45, persoanã
de contact: Popa Ionicã Cristinel, telefon
0765.694.032.

ªcoala Gimnazialã Amza Pellea Bãileºti, cu sediul în Bãileºti, Str.Dreptãþii,
nr.45, judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei contractuale
vacante de: secretar, 0,50 normã, conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în
data de 19.01.2021, ora 09.00; -Proba
practicã în data de 19.01.2021, ora 13.00;
-Proba interviu în data de 20.01.2021, ora
09.00. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -Studii medii; -Vechime în învãþãmânt: constituie avantaj; Cunoºtinþe privind întocmirea ºi administrarea corespondenþei oficiale; -Cunoºtinþe privind încadrarea personalului; -Cunoºtinþe de arhivare a documentelor; -Cunoºtinþe de comunicare ºi relaþii publice; -Disponibilitate la timp de
lucru prelungit; -Cunoºtinþe de utilizare
a tehnologiei informaþiei (operare PC, XL,
biroticã). Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 28 decembrie 2020-07 ianuarie 2021,
între orele 09.00-12.00, la sediul ªcolii
Gimnaziale Amza Pellea Bãileºti. Relaþii
suplimentare la sediul: ªcolii Gimnaziale Amza Pellea Bãileºti, str.Dreptãþii, nr.45,
persoanã de contact: Surcel Ionela Claudia, telefon 0756.121.334.

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 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.
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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.

CUMPÃRÃRI

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 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.

Cumpãr apartament 3
camere, centru. Telefon
0729/960.795.
Cumpar garsoniera,
bloc nou, zona semicentrala, etaj 1 sau 2,
Craiova. Pana atunci, inchiriez garsoniera goa- OFERTE SERVICIU
la pentru depozitare carti Caut femeie îngrijire pensi haine. Telefon: 0723/ tru o bãtrânã în vârstã de
70 de ani în Craiova.
Vând/schimb 2 camere 013.004.
Relaþii la nr. de telefon:
mari, bucãtãrie, hol,
TERENURI 0766/232.108.
baie, boxã, apã, gaze, Vând teren intravilan –
curent cu garsoniera Cârcea la stradã – 4.000 PRESTÃRI SERVICII
decomandatã. Telefon: mp – 10 euro negocia- Execut lucrãri de fierãrie,
0772/134.197.
bil. Telefon: 0766/ dulgherie, zidãrie, tencuieli, faianþã, gresie, riVând (schimb) apar- 503.967.
tament Craiova ºi Vând în Bãile Govora gips ºi finisaje, parchet.
casã Pleniþa cu apar- 400 mp ºi 1500 mp; as- Telefon: 0765/744.323.
tament 4 camere Cra- falt lângã pãdure, utilitãþi- Execut masaj la domiciiova central, et. 1 + di- le instalate. Telefon: liu. Telefon: 0765/
ferenþa. Telefon: 0351/ 0744/563.640, 0770/ 744.323.
661.438.
802.305.
Construcþii, þiglã metalicã,
Vand 1200 mp - teren reparaþii, accesorii, dulCASE
intravilan cu fundatia ca- gherie, vopsitorie, orice
Vând casã veche, Cra- sei turnata, 5000 euro in tip de materiale, orice
ioviþa. Telefon: 0729/ Draganesti - Olt. Telefon: mici reparatii de urgen960.795.
0724/339.319.
þã, izolaþii, discount între
Vând 3 camere, salã Vând loc pentru casã la 10%-15%. Telefon:
beci cu fundaiþe din be- 10 km Craiova (ºi alte 0726/940.142.
ton + teren 3000 mp, construcþii diverse). Tele- ACOPERIªURI Lindab,
Comuna Terpeziþa, Dolj, fon: 0727/884.205.
orice mici reparaþii, zuzona Brestuica. Telefon: Vând teren (locuri de grãveli, jgeaburi, dul0251/418.760, 0770/ casã), Podari. Telefon: gherie. Telefon: 0757/
671.659.
790.001.
0722/943.220.
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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.

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.
Vând DACIA 1310 cu
toate taxele la zi. Telefon:
0727/884.205.

VÂNZÃRI DIVERSE

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.
Vând piedestal, veiozã, aerotermã, noptierã, calorifer, masã toaletã, pat personal, saltea relaxa, dormezã
dublã cu ladã. Telefon:
0351/170.085.

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 câini ciobãneºti de
Bucovina. Telefon:
0748/145.050.
Vând aparat masaj picioare, maºinã cusut
,,ILEANA’’, 2 arzãtoare
gaze sobã. Telefon:
0351/809.908.
Vând veiozã, calorifer
electric, aerotermã, piedestal, noptierã, masã,
scaune, dormezã, pat
saltea relaxa. Telefon:
0351/170.085.
Vând sobã teracotã, cãrucior handicapat, tub
asbo 250 mm, 2 buc, tv
color cu 1000 mm diagonalã. Telefon: 0760/
588.581.
Vând cazan de þuicã de
aramã (50 litri). Telefon:
0770/687.430.
Vând bicicletã bãrbat,
puþin folositã, menghinã,
uruitoare. Telefon: 0721/
483.933.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, alternator 12V nou, Pick-up
Tesla cu boxe, dozã
nouã de rezervã, discuri
cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
Vand loc de veci si
groapa boltita, Cimitir
Sineasca. Telefon:
0752/236.667.
Vând palmieri la ghiveci
anul II, arbore de mãtase, leandru, lãmâi anul I
de fructificare, pomi fructiferi la ghiveci, gutui, pãr,
nuc, trandafiri. Telefon:
0784/893.160.
Maºinã de cusut Ileana
cu pedalã- 250 lei, cuverturã pluºatã grena ºi
2 carpete pentru fotolii –
150 lei, covor persan
220/210 – 100 lei, sãpun de casã 5 lei /kg.
Telefon: 0770/303.445.
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publicitate
Vând bibliotecã lemn, 2
fotolii VINTAGE, 1 aparat
radio - pikup, 1 masã 12
persoane, 6 scaune, 1
birou, 1 maºinã de cusut (Rusia), 2 seturi inox
(noi) crãtiþi - Italia, 2 undiþe de pescuit. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.

DIVERSE
Pensionar cu pensie
micã rog persoanã care
are posibilitatea sã doneze televizor, preþ mic.
Telefon: 0351/181.202.

SCHIMBURI DIVERSE
Schimb aparaturã foto
laborator, cu televizor în
funcþie. Telefon: 0351/
181.202.

OFERTE ÎNCHIRIERI

PROPRIETAR, inchiriez
apartament 3 camere,
decomandat, complet
mobilat ºi utilat, Zona
George Enescu, Energetic. Telefon: 0740/
991.323.
GARSONIERÃ mobilatã, centru, 1.200 Lei. Telefon: 0761/832.904.

PIERDERI

SCC Federalcoop Dolj
declara pierduta ANEXA
CERTIFICAT DE INREGISTRARE pt. sediul
secundar Berãrie Lãpus
din Craiova, bdul. Decebal, nr. 87, bl. N11 – parter, jud Dolj.

MOBIL OIL SRL, titular al proiectului ,,Amplasare
instalatie distributie GPL tip SKID,, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre
APM Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul ,, Amplasare instalatie
distributie GPL tip SKID,, propus a fi amplasat in com.
Plenita, sat Plenita, str. Monumentului, nr.1, jud Dolj.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj din
Craiova, strada Petru Rares, nr.1, in zilele de L-J intre
orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.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.
Clincea Vladimir Mirel ºi Moraru Ana Teodora anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Desfiinþare
corp A1 (anexã P); Consolidare, modificare, supraetajare ºi schimbare destinaþie corp C1 (spaþiu comercial
P+1p) în corp P+2 cu cabinet stomatologic la parter ºi
laboratoare tehnicã dentarã la etajele 1 ºi 2,, propus a
fi amplasat în Municipiul Craiova, str. Împãratul Traian, nr. 209, jud Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul
str. Împãratul Traian, Municipiul Craiova, jud Dolj, în
zilele de luni pânã joi între orele 8,00-16,00 ºi vineri între orele 8,00-14,00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1.

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: .................

DECESE

Tudor Nedelcea regretã sincer trecerea la cele veºnice a
istoricului autentic
Luchian Deaconu,
autorul unor lucrãri
fundamentale.
Mihai Neagoe, cunoscut avocat ºi om
al cetãþii, decan al
Baroului Dolj timp de
14 ani, dar pentru
noi Finul cel plin de
viaþã ºi umor, prin
Voia Domnului este
acum în Împãrãþia
Cerurilor. Dumnezeu
sa îl odihneascã în
liniºte ºi pace!
Bianca Predescu

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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pe teren
avem!”

Universitatea Craiova încheie anul cu derby-ul
contra CFR-ului, primul meci direct dupã „finala
campionatului”, câºtigatã astã-varã de ardeleni

CFR Cluj – Universitatea Craiova
Stadion: „Dr. Constantin Rãdulescu”, azi, ora 21
CFR Cluj: Bãlgrãdean – Susic, Vinicius, Burcã, Camora –
Soares, Djokovic, Itu – Deac, Debeljuh, Costache. Antrenor: Edi Iordãnescu. Rezerve: Sandomierski – Manea, Zunic, Latovlevici, Chipciu, Hoban, Pereira, Carnat, Vojtus.
Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vlãdoiu, Papp, Bãlaºa, Bancu – Bic, Nistor, Cicâldãu – V. Constantin, Mamut,
Ofosu. Antrenor: Cornel Papurã. Rezerve: L. Popescu – Vãtãjelu, M. Constantin, Screciu, Cãpãþânã, Câmpanu, Ivan,
Bãrbuþ, Baiaram.
Arbitru: Radu Petrescu.
Universitatea Craiova întâlneºte CFR Cluj în ultimul meci al
anului, cele douã disputând în
vara trecutã partida decisivã pentru titlu, în Bãnie, iar ardelenii sau impus cu 3-1, dupã ce Nistor
deschisese scorul. Papurã spune cã meciul din Gruia nu va
decide nimic de aceastã datã, dar
cã este curios sã vadã reacþia de
orgoliu a jucãtorilor sãi, dupã ce
în varã aceºtia au fost învinºi.
„CFR este o echipã cu jucãtori
foarte experimentaþi, campioana
României, ne aºteaptã un meci
dificil, sperãm sã ne ridicãm la
nivelul adversarei. E doar un
meci de campionat, ce a fost a
fost, nu mai conteazã, sper sã
intrãm cu un moral bun ºi sã dãm
totul ca sã putem câºtiga. Eram
la 60 de minute de titlu, vom vedea pe teren ce orgoliu avem,
sper sã fim la fel de agresivi ca
echipa adversã, sperãm sã ne ridicãm la înãlþimea adversarului.
Nu înseamnã decât un cadou
pentru fani, nu este o revanºã,
nu înseamnã cã am pierdut titlul
sau l-am câºtigat, suntem încã
în prima parte a campionatului.
Abordãm fiecare meci în funcþie de adversar, sper sã gãsesc
formula idealã de echipã. La CFR
nu s-au schimbat multe lucruri.
Dacã vã uitaþi la meciul cu
FCSB, pe faza defensivã am jucat cu doi închizãtori, nu conteazã cã joci cu 10 închizãtori sau
40 de fundaºi, sper sã gãsim formula idealã. Pun binele înainte,
nu gândesc negativ, nu mã intereseazã nici pronosticurile, mã
gândesc numai cum sã fac sã
câºtig meciul” a spus Papurã.
Cornel Papurã a evitat sã mai
reînvie conflictul cu Edi Iordãnescu, pornit chiar de antrenorul Craiovei, la meciurile dintre
Universitatea ºi Gaz Metan, la
începutului anului, dar spune cã
ºi-ar dori sã se repete acele rezultate, echipa lui Papurã câºtigând ambele dueluri cu formaþia
antrenatã atunci de Iordãnescu
junior. „Cred cã e un subiect închis, nu mã gândesc decât la
echipa mea ºi ce sã fac pentru a

câºtiga meciul, ar fi ideal sã avem
acelaºi rezultat ca în primãvarã,
dar vom vedea” a spus Papurã
despre acest subiect.

„Nu e nomal sã avem un
asemenea black-out”

Antrenorul Universitãþii Craiova nu-ºi explicã de ce echipa sa a
avut acea cãdere din repriza a
doua a meciului cu FCSB ºi spune cã golul al doilea al rivalei le-a
turnat plumb în picioare elevilor
sãi, care au fost dominaþi total
apoi. „Au fost 60 de minute în
care adversarul nu ne-a fost superior, dar în ultima jumãtate de
orã am fost dominaþi total. Am
revãzut, am analizat, golul doi nea turnat plumb în picioare, dar
evoluþia noastrã nu este cea pe
care o dorim. Nu este normal sã
cazi aºa, sã ai un asemenea blackout. Vom analiza, sper sã gãsim
cauza ºi sã putem remedia. Ce mai
bun lucru când s-a terminat un
joc este sã-l uiþi, sã îndrepþi lucrurile ºi sã te concentrezi pe urmãtorul meci” a declarat Papurã.
Acesta spune cã nu ºtie nimic
despre venirea ca secund a lui
Octavian Benga ºi nici despre
vreun conflict cu Mateiu sau
Acka, aceºtia fiind pur ºi simplu
în afara lotului la meciul cu
FCSB: „Nu ºtiu despre ce e vorba, s-a vehiculat acel nume, dar
acum mã gândesc decât la meciul cu CFR. Ne vom pune la
masã ºi vom vedea ce se va întâmpla, eu nu ºtiu nimic de un
alt secund. Nu s-a întâmplat nimic cu Mateiu sau Acka, este
doar opþiunea mea, avem 24 de
jucãtori ºi joacã doar 11 ºi mai
sunt 9 pe bancã” a spus Papurã.

Vlãdoiu: “Sã rãzbunãm titlul
furat, dar ºi eºecul cu FCSB!”

Fundaºul dreapta al Universitãþii Craiova, ªtefan Vlãdoiu, spune cã el colegii sãi îºi doresc sã
câºtige contra CFR-ului, pentru
a face uitat eºecul din partida cu
FCSB, dar ºi ca o revanºã pentru duelul pentru titlu, din vara
trecutã, câºtigat de ardeleni în
Bãnie cu 3-1.

„Ne aºteaptã o partidã foarte
grea, cu o echipã experimentatã,
care o sã dea totul pe teren ºi o
sã-ºi vândã scump pielea. Noi trebuie sã mergem acolo ºi sã ne
dãruim total, numai aºa putem
spera la cele trei puncte. Sper sã
trecem peste acest eºec cu FCSB,
sã batem ºi sã intrãm în vacanþã
cu un moral bun. E o motivaþie
în plus cã au câºtigat titlul în defavoarea noastrã, sper sã ne luãm
revanºa, dupã ce ne-au furat titlul, între ghilimele. Sperãm sã
spãlãm înfrângerea cu FCSB ºi
mergem la Cluj cu gândul sã ne
împãcãm fanii. A fost dureros sã
pierdem cu FCSB, mai ales cã în
prima reprizã am jucat bine, iar ei
au marcat la prima ocazie. Toatã
lumea e dezamãgitã, dar trebuie
sã uitãm ce a fost negativ, adicã a
doua reprizã” a declarat fundaºul
Craiovei, care a împlini 22 de ani
peste câteva zile.
Lãudat de Miticã Dragomir,
Vlãdoiu rãmâne cu picioarele pe
pãmânt. „Nu sunt genul care sã
ºi-o ia în cap, îmi vãd de treabã,
lumea e liberã sã-ºi dea cu pãrerea, eu îmi fac singur autocritica, îmi analizez evoluþiile, sunt
corect cu mine însumi. Am avut
încredere în mine, am dat sutã
la sutã, acesta a fost unul dintre
atuurile mele. M-am pregãtit foarte bine” a spus fundaºul dreapta
al Universitãþii Craiova ºi al naþionalei de tineret a României.
Dumitru Dragomir a avut recent
cuvinte de laudã la adresa jucãtorului Craiovei. „ªtefan Vlãdoiu va fi unul dintre cei mai buni
fundaºi dreapta din aceastã þarã.
Se face de bani mulþi, pentru cã
are douã calitãþi ieºite din comun:

dintre cei mai buni fundaºi. Eu,
dacã aº fi în locul lui Mutu, cu el
aº juca fundaº dreapta la echipa
naþionalã U21” a declarat, la Digisport, fostul ºef al LPF.

are vitezã, în primul rând, în al
doilea rând are capacitate de
efort. Dar, dacã ar avea un mijlocaº de mare valoare pe partea
lui, eu vã spun cã face din el unul

Liga I, etapa a XV-a
Chindia – FC Argeº 2-2
Au marcat: Deslandes 35, Dulca 41 / ªerban 34, Grecu 72.
Mediaº – Viitorul 1-0
A marcat: Baco 48.
Hermannstadt – Poli Iaºi 0-1
A marcat: Cristea 68.
Botoºani – Voluntari 1-1
Au marcat: Keyta 51 – pen. / Grãdinaru 74.
Clinceni – Dinamo 1-1
Au marcat: Chunchukov 76 / Anton 65.
UTA – Astra ºi FCSB – Sepsi s-au jucat asearã.
CFR Cluj – „U” Craiova, azi, ora 21
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1. FCSB
2. Craiova
3. CFR Cluj
4. Sepsi
5. Clinceni
6. Chindia
7. Botoºani
8. Viitorul
9. UTA Arad
10. Dinamo
11. Mediaº
12. Voluntari
13. Hermann.
14. Poli Iaºi
15. Astra
16. FC Argeº
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36-14
19-9
18-6
23-12
16-10
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20-25
16-21
14-35
15-21
14-24
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