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Aceastã pildã mi-a fost spusã cu mulþi ani în
urmã de un bãtrân croitor ( Nea Costicã), nostalgicºi foarte credincios, care îºi fãcuse un mod dea fi în aceastã lume, prea grãbitã sã asculte o
pildã care poate sã-i dea un sens. Probabil cã aþi
mai auzit-o sau poate cã nu..., dar meritã sã o redescoperim
astãzi mai mult ca oricând, mai ales acum în preajma unui
Crãciun învãluit de pandemie, când suntem izolaþi de semenii noºtri ºi vorbim mai mult cu noi înºine.
actualitate / 2

Un guvern primit cu un
pesimism mãrturisit
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Un guvern primit cu un
pesimism mãrturisit
MIRCEA CANÞÃR
Liberalii ºi-au dorit organic, din
toatã fiinþa lor, sã rãmânã la guvernare, în urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie a.c., contând în
principal pe parteneriatul lor anterior
cu USR-Plus. Cu destule nãbãdãi. Cã
votul înregistrat i-a forþat sã aducã,
obligatoriu, ºi pe UDMR, în coaliþie,
le-a încurcat rãu socotelile ºi din
acest melange a rezultat un guvern
heteroclit, care aduce aminte de
CDR, în care nu desluºeºti, nici cu
bunãvoinþã reperele unui înalt profesionalism, nici virtuozitãþi intelectuale, mari vizionari ºi de altfel nici noii
miniºtri înºiºi nu sunt dispuºi sã se
identifice cu asemenea roluri. O singurã femeie, într-un nou cabinet, ºi
aceea Raluca Þurcan, adusã la ministerul Muncii spune multe despre
chinurile facerii. Dar asta nu se pune.
Oricum temeritatea verbalã ºi dema-

gogia nu pot substitui competenþa.
Ca sã aibã liniºte, la nivelul acestei
coaliþii, liberalii vor fi obligaþi în continuare sã cedeze, ºi sã joace, nu rareori ca pe sârmã, ceea ce de bunã
seamã îi va costa în planul imaginii.
Obsesivã rãmâne desfiinþarea SIIJ,
despre care ºi-au dat cu pãrerea ºi
Ludovic Orban, plantat preºedinte al
Camerei Deputaþilor ºi noul ministru
al Justiþiei, Ion Stelian, demonstrându-se intenþia de a se reveni la abuzurile dintr-o perioadã încã recentã,
despre care s-a vorbit la nesfârºit.
Adicã, de fapt, nu mai conteazã ce
au spus CCR, CSM, ÎCCJ nu demult
în privinþa SIIJ. Cine s-a temut de
existenþa SIIJ? Asta nu se spune. Sau fãcut eforturi teribile în direcþia
asfixierii acestei noi entitãþi salutatã
de o bunã parte dintre magistraþi ºi
de asociaþiile profesionale ale acesto-

ra. Dispariþia din noul guvern a miniºtrilor Ion ªtefan zis „Grindã”, Marcel Vela ºi Monia Anisie þine de context ºi nicidecum de ridicarea ºtachetei competenþei. Audierile au fost o
formalitate. Repede ºi în vitezã. La o
primã privire nimic promiþãtor. Vom
avea un premier, în persoana lui Florin Cîþu, deja lipsit de orice anvergurã, dupã ceea ce a arãtat la Finanþe cã
poate, buna comunicare nefiindu-i o
înzestrare. Se va cãzni sã articuleze
un guvern în care fiecare „parte” are
propria comandã. Programul de guvernare plin de promisiuni electorale
a inserat cã datoria publicã nu va depãºi pragul de 60% din PIB, prin creºterea colectãrii veniturilor din accize,
TVA ºi taxe vamale, reforma ANAF,
reformarea sistemului fiscal bugetar
ºi modernizarea infrastructurii (1000
km de autostradã ºi 2% din PIB cãtre

infrastructurã). Privatizarea celor mai
profitabile companii de stat, „fiindcã
sponsorilor de partid le e foame
mare”, cum spunea Marcel Ciolacu,
nu va întârzia prea mult. Toate sondajele realizate dupã alegeri aratã cã
douã treimi din totalul românilor considerã cã þara se îndreaptã într-o direcþie greºitã ceea ce înseamnã cã
încrederea în noii guvernanþi este
foarte scãzutã. Practic, românii considerã încã de la început cã alianþa
PNL – USR-Plus - UDMR nu este o
formulã potrivitã de guvernare. Ea va
intra însã „în rol”, ºi va arãta ce poate în perioada imediatã, în care se va
confrunta în continuare cu pandemia
de Covid-19 ºi cu criza economicã,
tot mai ameninþãtoare. Dacã optimismul otova nu este bun, nici pesimismul fãrã margini, nu trebuie îmbrãþiºat fãrã rezerve.

Parteneneriat pentru atragerea
de fonduri europene
Consiliul Judeþean (CJ) Dolj a aprobat, în cadrul ºedinþei de ieri, un acord
de parteneriat care face posibilã depunerea, pânã la sfârºitul acestui an, a
unui proiect cu finanþare europeanã în
valoare de aproximativ un milion de
euro. Demersul, care urmeazã sã fie
finanþat în cadrul Programului Operaþional Infrastructurã Mare, vizeazã
implementarea unor mãsuri de protejare a florei ºi faunei cuprinse în planul
de management al ariilor naturale
aflate în administrarea CJ.
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„Acesta este un acord de parteneriat premergãtor depunerii unui
proiect în valoare de aproape un
milion de euro, pe care îl vom înainta pânã la sfârºitul acestui an,
pentru cã axa de finanþare a fost
recent deschisã. Cum probabil cã
principiul care se va aplica va fi ºi
de aceastã datã «primul venit, primul servit», am convocat o ºedinþã extraordinarã de îndatã pentru a
adopta hotãrârea. Nu ne-am dorit
sã aºteptãm pânã în luna ianuarie,
pentru cã nu putem ºti câte astfel

de solicitãri de finanþare vor fi depuse pânã atunci“, a precizat preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Cosmin Vasile.

Speciile de florã ºi faunã
inventariate în Coridorul Jiului

Acordul aprobat în ºedinþa de
ieri vizeazã stabilirea unui parteneriat între CJ Dolj, pe de o parte, ºi Asociaþia WWF Programul
Dunãre Carpaþi România ºi Societatea Ornitologicã Românã, pe de
altã parte, în vederea derulãrii pro-

iectului „Monitorizarea ºi menþinerea stãrii de conservare favorabile a speciilor de florã ºi faunã
inventariate în Coridorul Jiului“.
Demersul are ca obiectiv general implementarea, pânã în anul
2023, a unor mãsuri incluse în
planul integrat de management al
siturilor „Natura 2000“ Coridorul
Jiului, Confluenþa Jiu - Dunãre ºi
Bistreþ ºi al rezervaþiilor naturale
Locul fosilifer Drãnic ºi Pãdurea
Zãval.
MARGA BULUGEAN
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Pilda Crãciunului...
Aceastã pildã mi-a fost spusã
cu mulþi ani în urmã de un bãtrân croitor ( Nea Costicã), nostalgicºi foarte credincios, care îºi
fãcuse un mod de-a fi în aceastã
lume, prea grãbitã sã asculte o
pildã care poate sã-i dea un sens.
Probabil cã aþi mai auzit-o sau
poate cã nu..., dar meritã sã o
redescoperim astãzi mai mult ca
oricând, mai ales acum în preajma unui Crãciun învãluit de
pandemie, când suntem izolaþi de
semenii noºtri ºi vorbim mai mult
cu noi înºine.
„Crãciunul este asemenea
unui copil, care se aflã în casa
sa alãturi de pãrinþii ºi fraþii sãi
mai mari. Mama pregãteºte cozonacii, tata sparge lemne pentru cuptor, iar fraþii sãi îºi fac
de lucru fiecare în felul sãu.
Copilul este curios ºi în aceste
momente de rãgaz deschide uºa
casei ºi pleacã...Aleargã peste
câmpii, vãi, dealuri ºi munþi,
apoi aude niºte sunete ciudate
de împuºcãturi ºi obuze, apoi
strigãte disperate de ajutor a unor

oameni rãniþi. Curiozitatea îl
face se apropie din ce în ce mai
mult ºi intrã în mijlocul acelor
oameni care se aflã într-un rãzboi dezlãnþuit. Când aceºtia observã frumuseþea ºi puritatea
acestui copil, deodatã sunt cuprinºi de o contemplaþie caldã
ºi minunatã, care le cuprinde
sufletele.Cu toþii îºi lasã armele
la pãmânt, apoi zâmbesc ºi se
îmbrãþiºeazã, iar în mijlocul lor
se aflã doar copilul ce radiazã
ºi-i încântã. Au trecut ore bune,
care apoi s-au transformat în
zile, iar pãrinþii copilului îl cautã
si-l cheamã cãtre casã strigând
peste munþi ºi vãi. Copilul nu
mai poate sta mult,îºi ia rãmas
bun ºi pleacã degrabã cãtre casa
sa. Apoi, oamenii se trezesc din
nostalgia frumosului ºi cred cã
au fost cuprinºi doar de un vis,
nu-ºi mai zâmbesc, nu se mai
îmbrãþiºeazã apoi îºi reiau vechiul rãzboi cu aceiaºi înverºunare. Au uitat cã doar cu ceva
timp mai înainte s-au bucurat de
frumuseþea, bunãtatea ºi puri-

tatea unui „Prunc” minunat trimis sã ne salveze din propriul
nostru egoism ºi ignoranþa ce ne
înconjoarã.”
Acest lucru se întâmplã mai
tot timpul cu noi, devenim cu
adevãrat oameni de Crãciun, iar
dupã aceea ne reluãm cu aceeaºi obsesie absurdul ºi nemilosul rãzboi. Sã nu uitãm momentul emoþionant care a avut loc
pe frontul de Vest în 25 decembrie 1914, cu 106 ani în urmã,
când trupele armatei britanicedinprima linie a frontului, ce se
aflau faþã în faþã cu cele germane, au fraternizat, bucurându-se de frumuseþea Crãciunului, cântând colinde împreunã,
îmbrãþiºând-se ºi jucând fotbal
cu o minge improvizatã din mãnuºi ºi cãciuli, anticipând de
fapt bucuria unicã a Crãciunului. Am spus aceastã pildã la
câteva mii de copii pe parcursul
a douãzeci de ani ºi vã mãrturisesc cã nu am gãsit pe niciunul
dintre aceºtia care sã nu fie
emoþionat de puritatea “Pruncu-

lui Sfânt”. Acum, este momentul ca noi sã fim cu adevãrat
Crãciunul iar inima ºi sufletul
nostru sã devinã peºtera naºterii lui Mesia, Mântuitorului acestei lumi, care ne aduce lumina
sfântã din Bethleem ºi iubirea lui
Dumnezeu.

Crãciun binecuvântat celor ce
aºteaptã lumina sau sunt încã pe
front!
Arhid. Ionuþ-Adrian
Pãtularu
Director al Seminarului
Teologic Ortodox „Sfântul
Grigorie Teologul” Craiova.

E-bucurie în e-educaþie!, la Colegiul
Naþional „Carol I” din Craiova
Colegiul Naþional „Carol I” din Craiova este beneficiarul
unui program de dezvoltare, cu fonduri europene. Înºtiinþarea
a fost primitã pe 14 decembrie, iar de la momentul declanþãrii
proiectului ºi pânã la aprobarea lui a trecut foarte scurt timp.
Este vorba despre un proiect pe care instituþia de învãþãmânt
preuniversitar îl aºtepta de foarte mult timp.

Colegiul Naþional „Carol I” din
Craiova, una dintre unitãþile de
elitã ale învãþãmântului preuniversitar din toatã þara, nu numai
din Dolj, a devenit beneficiarul
unui program de dezvoltare, cu
fonduri europene. „În data de 14
decembrie 2020, am primit urmãtoarea informaþie, din partea
Ministerului Fondurilor Europene: ”Cererea de finanþare la proiectul „Îmbunãtãþirea accesului la
procesul de învãþare în mediul
online, în cadrul Colegiului Naþional ”CAROL I” a fost ADMISÃ, dupã verificarea administrativã ºi de eligibilitate.” Cererea
de finanþare a fos tdepusã în data
de 2 noiembrie 2020, în cadrul
PROGRAMULUI OPERAÞIONAL COMPETITIVITATE
2014-2020 - AXA PRIORITA-

RÃ 2, Actiunea 2.3.3- Denumirea pe proiecte „Îmbunãtãþirea conþinutului digital ºi a infrastructurii TIC sistemice îndomeniul e-educaþie, e-incluziune,
e-sãnãtateºi e-culturã – SECÞIUNEA E-EDUCAÞIE”. Este un
proiect pe care l-am aºteptat nerãbdãtori ,încã din varã, atunci
când a fost publicatã Ordonanþa
de Urgenþã 144/2020, privind
unele mãsuri pentru alocarea de
fonduri externe nerambursabile
, necesare desfãºurãrii , încondiþii de prevenþie a activitãþilor
didactice aferente anului ºcolar
2020-2021, în contextul riscului
de infecþie cu coronavirus
SARS-CoV-2. Pentrucãghidul a
suferit modificãri , în ultima sãptãmânã din octombrie2020, a trebuit sã nemobilizãm în timp re-

cord pentru a putea înscrie candidatura ºcoliinoastre între primele care aveau sã acceseze
acest program la nivel naþional.
Ne-am dorit prea mult acest lucru ºi iatã cã s-a ºiîntâmplat…
Convocat în ºedinþã extraordinarã, Consiliul de administraþie al ºcolii
a hotãrât aprobarea acestui proiect
în valoare de peste un milion de
euro, cu ratã de cofinanþare de 0%
(solicitant direct fiindCOLEGIUL
NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA)”, a precizat prof. Cristian
Angel Stãiculescu, director al
Colegiului „Carol I”.

Proiect dedicat unui fost
absolvent
Proiectul a vizat, în special,
achiziþionarea de hardware TIC,
respectiv tablete pentru uz ºcolar cu acces la internet, precum
ºi achiziþionarea de echipamente/dispozitive electronice necesare desfãºurãrii activitãþii didactice în mediul on-line(laptopuri,
camere web conferinþã, proiectoare, ecrane de proiecþie, routere wireless, table interactive,
tablete grafice, sisteme management dispozitive).

„Pentru cã, exact acum 15 ani,
Mihai Pãtraºcu, fost absolvent
al ºcolii noastre, recunoscut, pe
plan internaþional, ca un informatician de geniu, a primit premiul
pentru cel mai bun student în cercetare din S.U.A ºi Canada
(2005), aducem un sincer ºi cuvenit elogiu personalitãþii sale,
dedicându-i acest proiect de suflet ºi reîmprospãtând memoria
inimii tuturor „caroliºtilor” cu una
dintre personalitãþile care au adus,
cu adevãrat, glorie României, a
mai spus Cristian Stãiculescu.
CRISTI PÃTRU
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Primarul Comunei Vîrvoru de Jos,
Tabacu Nicu, ureazã tuturor cetãþenilor
comunei sã aibã parte de un Crãciun
Fericit ºi un An Nou cât mai prosper, sã
fie sãnãtoºi, mesele sã le fie îmbelºugate,
sã se bucure de magia Sãrbãtorilor de
Iarnã alãturi de cei dragi!
“La Mulþi Ani Sãnãtoºi ºi Fericiþi!”

Acum, la ceas de Sfântã Sãrbãtoare a
Crãciunului, sunt alãturi de toþi locuitorii
comunei Seaca de Câmp, cu cele mai calde
urãri de sãnãtate, pace în suflete, gânduri bune
ºi curate! Fie ca ºi Noul An ce stã sã batã la
uºã, sã vã gãseascã împãcaþi sufleteºte, bucuroºi ºi fericiþi! “LA MULÞI ANI!” Primarul
Comunei Seaca de Câmp, Bãloi Iulicã

Una dintre bucuriile Crãciunului este sã te
gândeºti la persoanele dragi!Le sunt aproape
cu un gând bun ºi o caldã urare tuturor locuitorilor comunei Ciupercenii Noi, acum, la ceas de
Sfântã Sãrbãtoare Creºtinã, când sufletele se
pregãtesc sã primeascã în liniºte ºi armonie
Vestea Naºterii Mântuitorului Iisus Hristos!
”LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!” Primarul
Comunei Ciupercenii Noi, Mungiu Gheorghe

Gunã Stelian, Primarul Comunei
Giubega, transmite tuturor cetãþenilor
comunei, calde urãri de sãnãtate, prosperitate, pace în inimi ºi gânduri curate,
bucurii alãturi de cei dragi! Sã aveþi
parte de tot binele! Sãrbãtori cu liniºte
ºi împliniri! CRÃCIUN FERICIT!

Mireasma cetinei de brad sã poarte
aiasma colindelor ºi sã ajungã în casele
tuturor locuitorilor comunei Carpen,
alãturi de toate urãrile de sãnãtate,
prosperitate ºi bunãstare din partea
primarului, Vasilca ªtefan. CRÃCIUN
FERICIT! „LA MULÞI ANI FRUMOªI
ªI SÃNÃTOªI LÂNGÃ CEI DRAGI!”

Sãrbãtori minunate în tihnã ºi armonie le
urez tuturor locuitorilor comunei Podari!
Bunul Dumnezeu sã-i binecuvânteze cu sãnãtate, liniºte sufleteascã, belºug în case, sã-i aibã
aproape pe toþi cei dragi inimii dumnealor,
sã fie împãcaþi sufleteºte ºi sã aibã parte de
un an mai bun! CRÃCIUN FERICIT ªI
“LA MULÞI ANI!” locuitorilor Comunei Podari,
administrator public - Aurel Gheorghiþã

Steaua Crãciunului sã lumineze casele tuturor
locuitorilor comunei Bucovãþ cu sãnãtate, fericire
ºi bucurii, din partea Primarului Marius Cristian
Tuþã. Sfânta Sãrbãtoare a Naºterii Domnului sã le
aducã armonie în case ºi în gânduri, împãcare ºi
regãsirea înþelepciunii în sânul familiei! Fie ca ºi
Noul An sã vã gãseascã pe toþi la fel de voioºi,
sãnãtoºi ºi împliniþi sufleteºte, sã vã bucuraþi de
familiile dumneavoastrã, mesele sã le aveþi pline,
la fel ºi inimile, sã tresalte de bucuria Sfintelor
Sãrbãtori! ”LA MULÞI ANI!”

Minunatul spirit al Sãrbãtorilor de
Crãciun sã-i însoþeascã mereu pe toþi
locuitorii comunei Botoºeºti Paia, sã le
aducã multã sãnãtate, pace în suflete,
bucurii ºi realizãri alãturi de toþi cei
dragi. O caldã urare ºi tradiþionalul
„LA MULÞI ANI!” din partea Primarului
Alexandru Opran. CRÃCIUN FERICIT!

Primarul Comunei Braloºtiþa,
Dumitru Amza, vã ureazã multã sãnãtate,
prosperitate, bucurii ºi putere de muncã!
Fie ca Sfânta Sãrbãtoare a Crãciunului sã
ne gãseascã pe toþi la fel de înþelepþi,
puternici ºi solidari faþã de cei care ne
sunt alãturi ºi care se bazeazã pe noi!
SÃRBÃTORI FERICITE ªI UN AN NOU
CU ÎMPLINIRI!”LA MULÞI ANI!”
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Steaua Crãciunului sã lumineze casele tuturor
locuitorlor comunei Castranova, sã le aducã
sãnãtate, fericire ºi bucurii, din partea Primarului Dumitru Mãceºanu. Fie ca ºi Noul An sã
vã gãseascã pe toþi la fel de voioºi, sãnãtoºi ºi
împliniþi sufleteºte, sã vã bucuraþi de familiile
dumneavoastrã, mesele sã le aveþi pline, la fel
ºi inimile, sã tresalte de bucuria Sfintelor
Sãrbãtori! ”LA MULÞI ANI!”

Conducerea Primãriei comunei
Cãlãraºi, la ceas de Sfântã Sãrbãtoare a
Naºterii Domnului, transmite tuturor
locuitorilor sã aibã parte de un Crãciun
Fericit, sãnãtate, prosperitate ºi bucurii
alãturi de cei dragi, sã pãºim împreunã cu
multe speranþe în Noul An, cu sufletele
pline de iubire ºi încredere!
La Mulþi ºi Sãnãtoºi Ani!

Dulcele ecou al colindelor strãmoºeºti sã
rãsune în toate casele gospodarilor din comuna
Rast, sã împãrtãºeascã tuturor bucuria Sfintei
Sãrbãtori a Crãciunului, sã ne aducã sãnãtate,
prosperitate ºi numai bucurii alãturi de cei
dragi! Crãciun Fericit ºi „La Mulþi Ani!”
Primarul Comunei Rast,
Ciprian Cãtãlin Arnãutu

Mireasma Sfintelor Sãrbãtori ºi colindele strãvechi sã împãrtãºeascã bucuria
tuturor locuitorilor comunei Poiana
Mare, aducându-le din partea conducerii
Primãriei Poiana Mare multã, multã
sãnãtate, liniºte sufleteascã ºi împliniri
alãturi de cei dragi! CRÃCIUN FERICIT!
”LA MULÞI ANI !”

Primarul Comunei Maglavit,
Marius Iosif Mureºan vã ureazã multã
sãnãtate, prosperitate, bucurii ºi putere
de muncã! Fie ca ºi Noul An sã ne gãseascã
pe toþi la fel de înþelepþi, puternici ºi
solidari faþã de cei care ne sunt alãturi!
SÃRBÃTORI FERICITE ªI UN CRÃCIUN
CU ÎMPLINIRI! ”LA MULÞI ANI!”

Primarul Comunei Iºalniþa, Tiberiu
Dascãlu transmite tuturor locuitorilor
comunei, calde urãri la ceas de Sfinte
Sãrbãtori, sã aibã parte de un Crãciun
îmbelºugat, iar casele sã le fie colindate
de multe bucurii ºi împliniri! Fie ca ºi
Noul An sã vã gãseascã mulþumiþi sufleteºte,
sã vã îmbie cu sãnãtate, dragoste ºi multe
realizãri! „LA MULÞI ANI!”

Acum, în prag de Sfântã Sãrbãtoare a Naºterii
Domnului, când se cern fulgii de nea, cu puritate
ºi speranþã, le doresc locuitorilor comunei Orodel
sã-ºi îmbrace sufletele cu bucurii ºi încredere, sã
primeascã Sfintele Sãrbãtori de Iarnã cu inimile
încãrcate de bunãtate, iertare ºi nãdejde!Mulþi ani
fericiþi ºi împliniþi! Primar, Vîlcomeanu Jane

Mireasma cetinei de brad ºi colindele
strãvechi sã împãrtãºeascã bucuria tuturor
locuitorilor comunei Desa, aducându-le din
partea Primarului Aurelian Relu Anghelof,
multã, multã sãnãtate ºi împliniri alãturi de
cei dragi! Calde urãri la ceas de Sfinte Sãrbãtori, sã aibã parte de un Crãciun îmbelºugat,
iar casele sã le fie colindate de multe bucurii!
CRÃCIUN FERICIT!

Acum, în prag de Sfântã Sãrbãtoare a Naºterii
Domnului, când se cern fulgii de nea, cu puritate ºi speranþã, le doresc locuitorilor comunei
Vela sã-ºi îmbrace sufletele cu bucurii ºi încredere, sã primeascã Sfintele Sãrbãtori de Iarnã
cu inimile încãrcate de bunãtate, iertare ºi
nãdejde! Mulþi ani fericiþi ºi împliniþi! Luminã în
case, pace în suflete, mese îmbelºugate ºi toþi
cei dragi acasã, vã ureazã la ceas de Sfântã
Sãrbãtoare a Crãciunului, Primarul comunei
Vela, Gheorghe Cîmpeanu.
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Anunþul tãu!
MUNICIPIUL CALAFAT, anunta
publicul interesat asupra luãrii deciziei de emitere a avizului de mediu de
catre APM Dolj, pentru Planul Urbanistic General al Municipiului Calafat.
Documentatia care a stat la baza emiterii deciziei de emitere a avizului de
mediu se gaseste pe site-ul APM Dolj
(http://apmdj.anpm.ro), la sediul din
str. Petru Rares nr.1 Craiova, jud. Dolj
si la sediul Primariei Municipiului Calafat din str. Tudor Vladimirescu nr. 24,
municipiul Calafat, judetul Dolj.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
VÂND apartament 2 camere, ultracentral, Piaþa
Prefecturii. Telefon:
0768/107.255.
Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.

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 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, 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 penVând teren intravilan – tru o bãtrânã în vârstã de
Cârcea la stradã – 4.000 70 de ani în Craiova.
mp – 10 euro negociabil. Relaþii la nr. de telefon:
Telefon: 0766/503.967. 0766/232.108.
Vand 1200 mp - teren PRESTÃRI SERVICII
intravilan cu fundatia ca- Execut lucrãri de fierãrie,
sei turnata, 5000 euro in dulgherie, zidãrie, tenDraganesti - Olt. Telefon: cuieli, faianþã, gresie, ri0724/339.319.
gips ºi finisaje, parchet.
Vând loc pentru casã la Telefon: 0765/744.323.
10 km Craiova (ºi alte Execut masaj la domiciliu.
construcþii diverse). Tele- Telefon: 0765/744.323.
fon: 0727/884.205.
Construcþii, þiglã metalicã,
Vând teren intravilan SC reparaþii, accesorii, dulAvioane Sa Craiova, su- gherie, vopsitorie, orice
prafaþã 1,25 Ha. Telefon: tip de materiale, orice
0769/456.241.
mici reparatii de urgenVând teren (locuri de þã, izolaþii, discount între
casã), Podari. Telefon: 10%-15%. Telefon:
0722/943.220.
0726/940.142.
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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.
S.C. ÎNCHIRIERI UTILAJE OLTENIA S.R.L. efectueazã lucrãri, execuþie a
drumurilor, rigoale, compactare, cãi pietonale. Telefon: 0744/800.338.

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.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea în
data de 12.01.2021, a unei (1) funcþii contractuale de execuþie temporar
vacanta, pe perioada determinata respectiv:
-una (1) funcþie de casier în cadrul Direcþiei Servicii de Utilitati publice,
Biroul Gospodãrie comunalã Protecþia mediului;
Condiþii specifice:
- studii medii/generale;
- vechime în muncã-minim 9 ani.
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;
-proba scrisã la data de 12.01.2021 la sediul Primãriei Mun. Calafat
ora 10.30
-interviul la data stabilitã odatã cu afiºarea rezultatelor la proba scrisã.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de 5 zile lucrãtoare de la data publicãrii în Monitorul Oficial, ziarul Cuvîntul Libertãþii ºi
la sediul Primãriei, str.Tudor Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane, în perioada 24.12.2020-31.12.2020.
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.
Comuna Simnicu de Sus, titular al proiectului ,, Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in Comuna Simnicu de Sus, satele apartinatoare Albesti, Cornetu, Deleni, Dudovicesti, Dutulesti, Floresti, Izvor,
Jieni, Lesile, Milesti, Romanesti si Simnicu de Sus, Judetul Dolj,, anunþã
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Infiintare sistem inteligent de
distributie gaze naturale in Comuna Simnicu de Sus, satele apartinatoare
Albesti, Cornetu, Deleni, Dudovicesti, Dutulesti, Floresti, Izvor, Jieni, Lesile, Milesti, Romanesti si Simnicu de Sus, Judetul Dolj,, propus a fi amplasat in judetul Dolj, comuna Simnicu de Sus, satele: Albesti, Cornetu,
Deleni, Dudovicesti, Dutulesti, Floresti, Izvor, Jieni, Lesile, Milesti, Romanesti si Simnicu de Sus.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate pe site-ul apmdolj: 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 Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

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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Fãrã VAR, am marcat în van
Universitatea Craiova a marcat pe final în Gruia,
prin Bic, dar arbitrii nu au vãzut cã mingea a
intrat în poartã

CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0
CFR Cluj: Bãlgrãdean 7 – Manea 5 (75 Susic) 5, Burcã
7, Vinicius 7, Camora 6 – Deac 6, Soares 5 (Pãun ’82),
Djokovic 5 – Gâdea (9 Chipciu 4, Pereira 5), Debeljuh
4, Costache 4 (Itu ’81). Antrenor Edward Iordãnescu.
Craiova: Pigliacelli 6 – Vlãdoiu 6, Bãlaºa 6, Papp 6 (70
M. Constantin) 6, Bancu 6 – Nistor 6, Bic 6, Cicâldãu 6 – V.
Constantin 6 (56 Bãrbuþ) 6, Mamut 6, Ofosu 6. Antrenor
Corneliu Papurã.
Arbitru: Radu Petrescu 6.
Dupã un asemenea meci, precum cel din Gruia, ca suporter
al Craiovei ai trãiri diverse, sentimente amestecate. Sã fii frustrat cã mingea ºutatã de Bic a
intrat în poartã, în ultimul minut ºi nu s-a acordat gol? Putem fi, cã trecem totuºi în 2021
ºi peste tot e VAR sau goal-line,
nu mai suntem în 96, la ºutul lui
Dorinel cu Bulgaria, sau în 66,
în finala Mondialului. Pe de altã
parte, am avut noroc în varã,
când mingea lui Cicâldãu a fost
deviatã în poartã de Camora, tot
pe final, deci nu e totul împotriva noastrã. ªi, totuºi, nu le poþi
reproºa arbitrilor cã nu ºi-au
asumat acordarea golului, nu
puteau fi siguri.
Sã fii nervos, cã n-am jucat
la fel de prudent ºi cu FCSB ºi
am fi reuºit ºi atunci mãcar o
remizã strategicã? Greu de spus,
fiindcã CFR ºi FCSB sunt douã
echipe diferite. Pe cei de la CFR
dacã îi inviþi la joc îi încurci, nu
ºtiu cum sã reacþioneze, rãmând
numai cu varianta fazelor fixe,
pe când FCSB are imaginaþie
ofensivã, te poate desface oricând. Trebuia sã fim mai controlaþi ºi cu FCSB, dar primisem
gol, s-ar fi reproºat în acel caz
cã nu am ieºit la joc când nu
mai avea nimic de pierdut. Problema e cã echipa a pãrut cã
nu se mai aflã pe teren deloc în
ultima jumãtate de orã cu FCSB.
Sã fii dezamãgit cã nu s-a luat
revanºa dupã titlul pierdut în
varã? Nu existã revanºã pentru
aºa ceva, poate decât într-o situaþie similarã, acum era un simplu derby de clasament, la jumãtatea sezonului. CFR ne-a
suflat un titlu ºi o Supercupã,
ambele pe teren propriu, aºa cã
ºi dacã-i batem 20 ani la rând la
ei acasã nu ne revanºãm, dacã
nu vor fi meciuri decisive.
Sã fii nedumerit cã nu am
riscat mai mult, fiindcã pãrea
cã se poate? Cei de la CFR se
aºteptau ca Universitatea sã atace mai mult, pregãtiserã meciul
în paradigma asta, le ºi convenea. ªi cu FCSB ni se pãrea cã
putem mai mult, dupã prima reprizã, ºi când am vãzut ce am
pãþit, mai degrabã trebuie sã
ºtim sã jucãm la rezultat astfel
de meciuri. Iar rezultatul ne
putea fi favorabil în Gruia, dacã
golul ar fi fost validat.

Sã avem ºi motive de bucurie dupã asemenea meci? Am încercat sã construim, atât cât îþi
permiþi cu echipã setatã defensiv precum CFR, dar mai ales
am remarcat schemele la cornere, cu care i-am surprins in
prima reprizã, pãcat cã Mamut
ºi Bãlaºa n-au fost mai inspiraþi.
Sã fii stupefiat cã o echipã
care se bate la titlu pur ºi simplu se topeºte fizic dupã o orã
de joc? Corect, fiindcã s-a constatat acest lucru în mai multe
meciuri. Echipa s-a lungit de
multe ori dacã vrea sã menþinã
ritmul, altfel se strânge în apãrare ºi dã impresia cã nu are
forþã nici mãcar de contraatac.
Pe de altã parte, am vãzut o rãbufnire pe final, aºa cum se petrecuse în varã, necaracteristicã echipelor vlãguite. Dar, cine
ºtie, poate obosiserã ºi gazdele.
Sã fii mulþumit cã echipa a
arãtat caracter dupã ce pierduse cu FCSB? Nu ºtiu dacã se
poate spãla o asemenea ruºine
de meci nici dacã se câºtiga în
Gruia. Aºa cum nu puteam
vorbi de o revanºã pentru titlul
pierdut, dacã am fi învins
acum.
Sã fii intrigat cã Papurã a fãcut numai 2 schimbãri? E cel
puþin ciudat, fiindcã toatã lumea
recunoaºte cã echipa suferã la
capitolul fizic, situaþie în care ar
trebui sã profiþi cã acum se fac
5 înlocuiri ºi sã introduci cât
mai mulþi jucãtori odihniþi. La
fel proceda însã ºi Bergodi, semn
cã niciunul dintre antrenori n-a
considerat nici pe departe cã
lotul este unul de titlu, având încredere numai în câþiva jucãtori
ºi au mers pe mâna lor, chiar
dacã erau epuizaþi, decât sã riºte cu cei de pe bancã. E clar cã
putem fi resemnaþi în privinþa
titlului cu actualul lot. Sunt prea
puþini jucãtori decisivi, prea
mulþi jucãtori care nu ajutã cu
nimic echipa.
Sã fii dezamãgit cã nu am
marcat în cele douã derby-uri?
Categoric. Dar poþi uita cã anul
trecut, pe vremea lui Piþurcã,
am fost penibili când n-am tras
niciun ºut pe poartã nici cu CFR
ºi cu FCSB? Mãcar acum jucãm, am avut ocazii, le-am
avut pe primele cu FCSB, am
avut mai multe decât CFR. Te
poþi supãra cã Mamut a ratat

douã ocazii cu FCSB ºi
una cu CFR? Da, dar nu
pe el. La ce face în teren, nu-i poþi reproºa
nimic. Îºi dã viaþa pentru echipã, e kamikaze,
face aproape tot, cu
excepþia principalei cerinþe a jobului: golul.
Dar dacã era ºi golgheter, la cum joacã, nu
mai ajungea la Craiova,
ci prin Bundesliga sau
Premier League. Aºa cã
trebuie sã avem rãbdare cu el, mãcar pânã
revine Koljic, ºi sã sperãm cã atacanþii de bandã vor specula zbaterile croatului sau vom
aduce unii care sunt capabili sã facã asta.
E anul locului 2 pentru Craiova. Putem fi
mândri de postura de vicecampioni en-titre ºi de iarnã, ºi dezamãgiþi cã nu am fost primii în
fiecare caz. Dar mai ales în varã.

Papurã: „Avut ocaziile mai
mari ºi acel gol pe final”

Cornel Papurã a fost eliminat de arbitru dupã golul neacordat lui Bic, iar la final a declarat: „Nu sunt mulþumit de
rezultat, am avut ocaziile mai
mari ºi acel gol pe final, este
nedrept. În etapa trecutã am
cãzut dupã ce am primit gol,
acum am arãtat caracter, cã
suntem o echipã puternicã. E o
mãsurã durã sã fiu eliminat, fiindcã nu i-am spus arbitrului
decât cã a fost gol la acea fazã.
Cine vorbeºte de înlocuirea mea
sã ºi rãspundã”. Nicuºor Bancu a spus la final: „Este un
punct câºtigat pe terenul campioanei. Nu ºtiu dacã a fost gol,
sincer. Am fãcut un meci bun
pe faza defensivã. Sunt mulþi
nervi ºi aºa se ajunge la cartonaºe galbene ºi roºii. Pentru
mine a fost an prost, fiindcã am
pierdut titlul. Trebuie sã ridicãm capul ºi sper sã fie anul
nostru urmãtorul”. „Cred cã
astãzi meritam victoria. Am jucat bine defensiv, am venit aici
sã nu primim gol ºi asta s-a vãzut de la începutul partidei. Azi
am fost mai calmi decât la meciul cu FCSB când ne-am pierdut capul ºi am mers fiecare pe
unde am crezut de cuvinþã.
Este bine cã la final de an suntem pe podium”, a declarat Dan
Nistor.

Rotaru l-a confirmat pe
Papurã ºi a promis 3 achiziþii

Finanþatorul Universitãþii
Craiova, Mihai Rotaru, l-a confirmat în funcþia de antrenor
principal pe Cornel Papurã,
dupã meciul cu CFR Cluj, spunând cã va transfera trei jucãtori în aceastã pauzã. „Ne dorim sã mergem mai departe cu
actualul staff tehnic, poate îmbunãtãþit, sunt lucruri interne,
în sensul de a fi mai buni pe
anumite zone. Dorinþa noastrã

dacã nu e profesionist. Dacã
aveam aceeaºi abordare ºi cu
FCSB, nu pierdeam, fiindcã nu
putem fizic. Am avut ocazii înainte sã dea ei gol. Pentru noi a
fost jenant, ruºinos, dar 60 de
minute am fost puþin mai buni
ca ei, apoi am fost terminaþi.
Ne pare rãu cã am luat bãtaie
de la Clinceni ºi Chindia ºi chiar
dacã ne bãtea FCSB puteam fi
la 4 puncte de ei., Aducem
maxim 3 jucãtori” a declarat
Rotaru, la Digisport.

este sã rãmânem cu acelaºi
staff tehnic pânã la finalul sezonului. Domnul Benga de la
Timiºoara o sã facã parte din
staff, ca antrenor secund. Nu
sunt nemulþumit de preparator
fizic, dar din varii motive nu
putem juca pe presing. Au fost
probleme cu galeria care nu-l
doreºte pe Papurã, discuþii deale lor, o sã încercãm sã ajungem la o mediere. Noi încercãm sã schimbãm antrenorul
numai dacã nu-ºi face meseria,

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 0-6
Au marcat: Riza 7, Budescu 20, 64 ambele pen., 77,
Azulay 81, 84.
FCSB – Sepsi 1-1
Au marcat: I. Cristea30 / Fofana 37.
CFR Cluj – „U” Craiova 0-0

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
14
15
15

11
10
9
7
6
5
4
4
4
4
4
5
4
3
4
2

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

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

37-15
19-9
18-6
24-13
16-10
12-12
21-22
19-19
13-25
21-21
18-18
19-26
20-25
16-21
14-35
14-24

34
32
31
27
25
20
18
17
17
16
16
16
15
15
14
11
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