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Craiova: A început campania de
vaccinare împotriva COVID-19

Ieri, a început Campania de vaccinare
împotriva COVID – 19, la Spitalul de
Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie
„Victor Babeº” din Craiova. Cinci medici s-au imunizat, trei dintre ei fiind
ºefi de secþii. Acþiunea va continua ºi în
perioada urmãtoare. Pânã la sfârºitul
anului, la Craiova, în cadrul acestui spi-

tal, vor fi vaccinate 90 de persoane, fiind vorba despre angajaþi ai spitalului,
atât personal medical, cât ºi personal
tehnic ºi administrativ. Sunt programate 90 de persoane pentru vaccinare, câte
20 zilnic, în cele cinci zile rãmase pânã
la sfârºitul anului, dintr-un total de 384
de persoane care vor fi vaccinate, aces-

tea fiind angajate ale instituþiei medicale. Vor fi urmate procedurile impuse,
procesul urmând sã se desfãºoare ºi dupã
1 ianuarie 2021, pe baza consimþãmântului individual al angajatului. Responsabil de vaccinare, la “Victor Babeº”,
este medicul Dragoº Nicolosu.
CRISTI PÃTRU
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Specializare inteligentã pentru studenþii
Facultãþii de Agronomie, prin POR 2014-2020
Universitatea din Craiova va primi încã
4 milioane de euro pentru spaþii de învãþãmânt
la standarde europene.
Universitatea din Craiova
continuã seria proiectelor finanþate prin Programul Operaþional Regional (POR) 20142020, în cadrul Axei Prioritare 10, Prioritatea de investiþii
10.3. De aceastã datã, investiþiile vizeazã reabilitarea, modernizarea ºi dotarea infrastructurii educaþionale din cadrul Facultãþii de Agronomie,
prin transformarea unui cãmin
studenþesc în spaþii pentru activitãþi didactice. Cãminul este
situat în incinta Staþiunii de
Cercetare Banu Mãrãcine, din
comuna doljeanã Cârcea.
Contractul de finanþare a
fost semnat, în data de 22 decembrie, de cãtre Marilena
Bogheanu, directorul general
al Agenþiei pentru Dezvoltare
Regionalã (ADR) Sud-Vest
Oltenia, împreunã cu prof.
univ. dr. Cezar Spînu, rectorul Universitãþii din Craiova,
ºi prof. univ. dr. Nicu Bîzdoacã, prorector al Universitãþii
din Craiova.

Patru sãli de seminar ºi
patru sãli de curs

Proiectul, cu o finanþare
nerambursabilã în valoare de
18.383.563,55 de lei (100%
din valoarea eligibilã a proiectului), respectiv 4.018.792,31
de euro, prevede reabilitarea
ºi modernizarea unui cãmin
studenþesc dezafectat, construit în jurul anului 1976. În
urma lucrãrilor finanþate prin
POR 2014-2020, imobilul desfãºurat pe 4 niveluri va fi
transformat complet, prin
EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
Director:
MIRCEA CANÞÃR
Redactor-ºef:
MARGA BULUGEAN
REDACÞIA:
Laura Moþîrliche, Marga Bulugean,
Cristi Pãtru,
Sport: Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat: 0251.412.457
Publicitate: 0251.412.552
Redacþia: 0251.412.613
Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

modificarea, recompartimentarea ºi dotarea spaþiilor existente. Noua clãdire, cu o suprafaþã construitã de 600 de
metri pãtraþi ºi o suprafaþã desfãºuratã de 2.400 de metri pãtraþi, va fi compusã din minimum nouã laboratoare specifice celor patru domenii de
specializare inteligentã, un
Data Center, patru sãli de seminar ºi patru sãli de curs,
douã birouri pentru cadrele
didactice, precum ºi alte spaþii tehnice ºi administrative
necesare.

Facultatea de Agronomie
a se va alinia mai uºor la
cerinþele pieþei

În urma implementãrii
acestui proiect, Facultatea de
Agronomie din cadrul Universitãþii din Craiova se va alinia
mai uºor la cerinþele pieþei, le
va asigura absolvenþilor învãþãmântului superior agricol
mai multe ºanse de angajare
în sectoare competitive ºi va
putea dezvolta noi programe,
beneficiind de tehnologie modernã ºi echipamente pentru
a oferi studenþilor competenþe cross-disciplinare în domenii inteligente. Prin implementarea unor platforme integra-

te VLE (Virtual Learning Environment), a unei Biblioteci
Virtuale, clase virtuale, bazate pe mobile ready, sisteme de
tip BYOD (Bring Your Own
Device), ICS, se vor îmbunãtãþi, de asemenea, accesul,
participarea ºi rezultatele persoanelor dezavantajate.
„Astãzi (n.r. marþi, 22 de-

Investiþiile se vor desfãºura pe o perioadã de 81 de luni, pânã la
sfârºitul lunii octombrie 2023. Valoarea totalã a celor patru proiecte
contractate de Universitatea din Craiova prin POR 2014-2020, pânã
în prezent, este de aproximativ 21,5 milioane de euro. Încã un proiect depus de instituþia de învãþãmânt superior va fi contractat în
perioada urmãtoare.
cembrie), am semnat un nou
contract de finanþare pentru
cel de-al patrulea proiect derulat de cãtre Universitatea
din Craiova prin POR 20142020. Acest nou proiect, care
va fi implementat pentru Facultatea de Agronomie, în incinta Staþiunii de Cercetare
Banu Mãrãcine, urmãreºte
creºterea numãrului de studenþi care beneficiazã de
oferta de formare universitarã în domeniile de specializare inteligentã. Beneficiari direcþi vor fi aproximativ trei
mii de studenþi, masteranzi ºi
doctoranzi ai Universitãþii din
Craiova, de la facultãþile de

Agronomie, Horticulturã,
Mecanicã, Litere, Economie
ºi Administrarea Afacerilor“,
a declarat Marilena Bogheanu, directorul general al ADR
Sud-Vest Oltenia.

Vor beneficia ºi cei
aproximativ 130 de mii
de fermieri din Regiunea
Sud-Vest Oltenia

Totodatã, de acest proiect
vor beneficia ºi cei aproximativ 130 de mii de fermieri din
Regiunea Sud-Vest Oltenia,
care au nevoie de noile competenþe cross-disciplinare introduse de proiect. Prin sistemul VLE mobile learning,
aceºtia pot urma cursuri în
sistem IFR (învãþãmânt fãrã
frecvenþã) într-un interval de
câþiva ani. Din adresele primite de cãtre Universitatea din
Craiova de la principalii fermieri din zonã, precum ºi de
la agenþiile APIA, a rezultat
necesitatea implementãrii unor
instrumente de învãþare ºi evaluare flexibile, la distanþã, pentru un numãr mare de fermieri
sau angajaþi în cadrul societãþilor cu profil agricol, instrumente care sã permitã implementarea noilor concepte
de agriculturã de precizie, sisteme inteligente de asistare a
deciziei, Big Data ºi TIC în domeniul agricol.
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2020, un an greu de uitat!
MIRCEA CANÞÃR
Un semnal, cât de cât tonic, la
capãtul unui an greu de uitat, din
cauza pandemiei de Covid cu consecinþele sale tragice prin numãrul
mare al victimelor, îl avem: primele 10.000 de doze de vaccin
anti-Covid au sosit în România
prin vama Nãdlag, pe 25 decembrie a.c.. Dozele de vaccin au fost
depozitate la Institutul Naþional de
Cercetare-Dezvoltare Medico-Militarã „Cantacuzino” din Capitalã,
de unde au fost distribuite cãtre 10
spitale aflate în prima linie în lupta
contra coronavirusului. Trecem peste festivismul stângaci al ceremoniei, în cadrul cãreia administratorii campaniei s-au dorit în prim-plan.
Inclusiv declaraþiile lor au pãrut
„forþate”, inoportune, ºi nimeni n-a
înþeles rostul lor. La Institutul Naþional de Boli Infecþioase „Prof. Dr.
Matei Balº”, Mihaela Anghel, asistentã medicalã generalistã, membrã
a echipei medicale care la 27 febriarie a.c. a preluat primul pacient
confirmat cu virusul Sars-Cov-2 a
fost vaccinatã. De la 11 ianuarie

a.c., când a fost recenzat primul
deces în China, pânã la 11.000 de
morþi pe zi la mijlocul lunii decembrie, în lume, ºi declanºarea vaccinului, s-au întâmplat multe în lupta
anti-covid: carantinare, închidere de
ºcoli, reducerea dramaticã a oricãrei prognozate creºteri economice,
milioane de ºomeri, un ansamblu de
mãsuri coercitive în reducerea libertãþilor individuale, cercetãri asidue pentru descoperirea unui vaccin, dezvoltat în cele din urmã de
Pfizer ºi BioNTech. Medici, cercetãtori, guverne, personalitãþi din lumea sãnãtãþii salutã acum începutul vaccinãrii, într-un moment în
care neliniºtea instauratã de o nouã
carantinare devine realã, dacã situaþia epidemiologicã continuã sã se
agraveze. Se vorbeºte deja de un
al treilea val în sãptãmânile care
umreazã sãrbãtorilor de iarnã. Aºadar, o nouã etapã de luptã contra
pandemiei –chiar dacã vaccinul a
fost descoperit-, fiindcã se prefigureazã o contaminare accentuatã atribuitã unei noi variante a vi-

rusului care ar putea fi cu 70%
mai contagios decât predecesorul.
Deja Germania, Anglia, Italia, Spania au restrâns dramatic condiþiile
de deplasare inter-regionalã. Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
avertizeazã deja asupra riscului ridicat al reluãrii epidemiei. Cu toate acestea campania de vaccinare
demaratã lasã sã se întrevadã oarecare speranþã, ºi inclusiv preºedintele Franþei, Emmanuel Macron,
aflat în izolare la Besancon, a afirmat pe Twitter: „Avem o nouã
armã contra virusului: vaccinul”. Pânã la 27 decembrie a.c. pe
teritoriul României au fost confirmate 615.809 cazuri de persoane
infectate cu noul coronavirus (Covid-19). 540.437 pecienþi au fost
declaraþi vindecaþi, iar 15.230 persoane diagnosticate cu infecþia de
Sars-Cov-2 au decedat. Numai în
intervalul 26 decembrie a.c. – 27
decembrie a.c. au fost raportate
122 decese (78 bãrbaþi ºi 44 femei). A fost un an cumplit de greu.
„Istoria ne spune cã aceastã

pandemie nu va fi ultima ºi
epidemiile sunt o realitate a
vieþii”, ne avertizeazã Tedros Adhanom Ghebreysus, directorul
OMS. Care admite cã noul coronavirus a dat lumea peste cap în
ultimele 12 luni prin consecinþele
de anvergurã asupra societãþii ºi
economiei, dar pandemia în sine nu
a fost o surprizã. Fiindcã avertismente cu privire la o astfel de posibilitate ºi la lipsa de pregãtire a
lumii au fost lansate de mai multe
ori de-a lungul anilor. Ce ne rãmâne de spus? Nimic altceva decât
ceea ce ne sugera un om de þinutã, din lumea fotbalului mare: antrenorul german Jurgen Klopp de
la FC Liverpool, antrenorul anului
2020: „Apreciaþi ce aveþi pentru
cã totul se poate schimba întrun minut. Viaþa noastrã normalã, aºa cum era, nu am apreciato suficient. Acum pare cã a fost
cea mai bunã viaþã. Sã învãþãm
sã apreciem aºadar ce avem, fiindcã totul, repet, se poate
schimba într-un minut”.
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Sindicaliºtii doljeni din educaþie, de la
„Spiru Haret”, la ora bilanþului pe 2020
Suntem la sfârºitul unui an foarte dificil, mai
ales din cauza pandemiei de COVID – 19. Practic,
toate s-au dat peste cap, în orice domeniu de activitate. Cele mai afectate au fost sãnãtatea ºi educaþia.
Referitor la cel din urmã, am vorbit cu reprezentanþi ai sãi , încercând sã înþelegem ce a fost ºi, mai
ales, ce va fi. Una dintre aceste instituþii, vorbim de
Sindicatul “Spiru Haret” Dolj, care face parte din
Federaþia Sindicatelor din Educaþie “Spiru Haret”,
ºi-a fãcut bilanþul pe acest an. Sunt ºi bune, sunt ºi
rele, sunt ºi planuri de viitor.
Anul 2020 a fost unul al
provocarilor, în care am fost
nevoiþi cu toþii sã ne confruntãm cu o situaþie fãrã precedent, iar educaþia nu a fost nici
ea ocolitã, fiind afectatã din
plin. “Infectarea cu noul coronavirus , dar ºi predarea on
line au fost si sunt marile provocãri. Zeci, sute de colegi au
trecut cu mari emotii prin COVID 19. Cunosc foarte bine
starea, sentimental pentru cã
am trecu tprin acest virus. A
trebuit sã ne rugãm sã trecem
cu toþii, cei infectaþi, cât mai
uºor peste aceastã infectare,
iar ceilalþi sã fie feriþii de acest

necesarã procesului de predare prin intermediul platformelor informatice”, a mai spus
Nicoºor Cotescu. Printre cele
aminite de acesta, având ºi
sprijinul cadrelor didactice ºi
a personalului care lucreazã în
educaþie, amintim: s-a schimbat paradigma în învîþãmântul
românesc: de la ,,tabla-creta”
la ,,tableta”; în contextul
pandemiei, UNESCO, pentru a
celebra Ziua Mondialã a Educaþiei , pe 5 octombrie, a ales
o temã cu un titlu sugestiv:
,,Dascalii-lideri în perioade de
crizã, care reinventeazã, remodeleazã viitorul.”.

timpul normal de lucru, ca urmare a volumului mare de
muncã ºi a personalului redus,
ºi sunt obligaþi sã facã ore suplimentare, ore care nu sunt
plãtite, iar cca 70% dintre repondenþi spun cã nu au urmat
cursuri de formare în domeniul competenþelor digitale în
ultimii 5 ani, neexistând fonduri în acest sens.

Plusuri

virus. De aceea, vorbim despre
ce a fost ºi, cu atât mai mult,
despe ce va veni. Facem un bilanþ al acestui an ºi vedem ce
ne dorim”, a precizat prof Nicuºor Cotescu, preºedinte al
Sindicatului “Spiru Haret”
Dolj.

Probleme multe

Problemele au fost multe,
unele dintre ele foarte mari, dar
s-a trecut peste aceastã perioadã, însã nemulþumirile rãmân,
ºi nu sunt puþine. “Trecerea,
“peste noapte”, la învãþãmântul on line a creat, în unele situaþii, neplãceri, dar trebuie sã
fim conºtienþi de faptul cã
aceastã stare de fapt nu a mai
lãsat timp pentru perfecþionarea personalului didactic, nu a
mai lãsat timp pentru adaptarea intrumentelor didactice,
pentru dotarea unitãþilor de învãþãmânt cu tehnologiile necesare sau crearea bazei de date

Rezultatele unor studii
Conform a douã studii realizate de FSE ,,SpiruHaret”, în
perioada octombrie-noiembrie
2020, în rândul personalului didactic de predare ºi auxiliar, se
aratã faptul cã cca 70 % dintre profesori au investit între
100 si 1.000 de lei pentru retehnologizare în vederea predãrii on line, 65% dintre cadrele didactice spun cã au nevoie
de cursuri de perfecþionare
pentru a putea preda online,
mulþi profesori plãtind din propriul buzunar aceste cursuri de
perfecþionare, deºi acestea ar
trebui sã fie gratuite, dar ºi
faptul cã multe cadre didactice au investit din economiile
lor pentru procurarea mai multor materiale consumabile. În
ceea ce priveºte personalul auxiliar, cca 30% dintre repondenþi afirmã cã nu reuºesc sãºi îndeplineascã atribuþiile în

Conform celor menþionate
de preºedintele de la Sindicatul
“Spiru Haret” Dolj, la plusuri sar putea trece urmãtoarele: evitarea ºomajului ethnic pentru
anumite perioade, alocarea normei de hranã, dar ºi prelungirea perioadei cu încã un an a
voucherelor de vacanþã neutilizate în 2019. De asemenea ,
s-au emis legi aºteptate de câþiva ani: majorarea salarialã, cu
1 septembrie 2020, ultima transã prevazutã încã din 2018, raportatã la Legea 153/2017, trei
salarii medii, însemnând o indemnizaþie de instalare pentru

cadrele didactice care se titularizeazã în mediul rural, douã
salarii minime pentru dezvoltare profesionalã ºi evoluþie în
carierã, precum ºi pentru achiziþionarea de material ºi echipamente didactice . Tot aici
putemvorbi ºi despre ,,Stimulentul de risc”, in cuantum de
2.000 de lei lunar, pentru personalul didactic, respective de
1.500 de lei lunar, pentru personalul didactic auxiliar ºi personalul nedidactic. Desi sunt
menþionate la plusuri, toate
aceste prevederi cu drepturi
bãneºti sunt trecute, din pãcate, ºi la un mare minus deoarece ele , încã nu au fost fie promulgate, fie nu au trecut de
Curtea Constituþionalã ºi se intorc în Parlament.

Minusuri ºi speranþe

Sunt ºi miunusuri, dar sunt
ºi speranþe. “Ne aflãm, în
acest moment, pe rolul Tribunalului Dolj, secþia Litigii de
muncã, cu câteva drepturi bãneºti pe care colegii noºtri le

pierd în fiecare lunã la salariu.
Începând 2016, în fiecare lunã
decembrie o OUG blocheazã
calculul corect al unor sporuri
ºi indemnizaþii, drepturi care ar
trebui raportate la salariul de
bazã actual, conform L 153/
2017. La acest moment s-a
solicitat un punct de vedere de
la ICCJ, pentru cã deciziile instanþelor la nivel naþional diferã de la un judeþ la altul. O altã
problemã majorã a sistemului
de educaþie o reprezinta lipsa
personalului, în special auxiliar ºi nedidactic, dar ºi didactic, în situaþia actualã de
pandemie. Desi FSE “Spiru
Haret” a solicitat, în nenumarate rânduri, începând din luna
august, asigurareaa 18.000 de
cadre, suficiente pentru a rezolva problemele actuale, la
acest moment nu avem deblocate decât 1.250 de posturi,
dar ºi acestea cu încadrarea în
bugetul aprobat pentru anul în
curs. De asemenea, ministerul
Educatiei trebuie sã identifice
urgent solutiile pentru a asigura respectarea noului art 63 din
L1/2011 in ceea ce priveste
numãrul de elevi/clasa pentru
cã, începând cu anul scolar
urmator acesta scade la 22
pentru învatamantul primar, 26
pentru gimnazial si 30 pentru
liceal. Spermm într-o bunã colaborare ºi comunicare, întrun parteneriat viabil Prim-ministrul României, cu ministrul
Educatiei pentru a reuºi sã aducem educatia acolo unde ne-o
dorim cu totii. La încheiere, le
urez tuturor colegilor mei, pãrinþilor ºi copiilor, un an 2021
mai bun “, a mai spus Nicuºor
Cotescu.
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Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

COVID-19 a pus în pericol viitorul
întregului lanþ de aviaþie
Pandemia de COVID-19 a creat pagube uriaºe
domeniului aviatic. Fãrã sprijin din partea statului, mii de locuri de muncã riscã sã se piardã pe
parcursul anului viitor. Din pãcate ºi cu infuzii
puternice de capital, acest domeniu se va reface
foarte greu. Europarlamentarul Marian Jean Marinescu susþine într-un interviu acordat European
Energy Innovation Magazine cã aviaþia este unul
dintre domeniile aproape puse la pãmânt de pandemie. Dar mobilitatea ºi transportul sunt esenþiale
pentru prosperitate, bogãþie ºi oportunitãþi în
Uniunea Europeanã. Acest lucru va presupune o
maximã atenþie în perioada urmãtoare.

În acest context, Grupul
PPE s-a angajat sã facã sistemul de transport european accesibil, fiabil, digital ºi durabil. “COVID-19 a provocat o
crizã fãrã precedent, rezultând
în prãbuºirea conectivitãþii aeriene, care a pus în pericol viitorul întregului lanþ de aviaþie
- cu consecinþe de anvergurã
pentru industria aeronauticã civilã, pentru lanþul de aprovizionare din acest domeniu,
precum ºi pentru competitivitatea industriei aeronautice.
Vrem sã menþinem pentru cetãþeni; costurile de transport la
nivelurile actuale, sã creãm un
spaþiu unic de transport european fãrã frontiere ºi sã reducem poluarea ºi emisiile prin
progres tehnologic, eficienþa ºi
investiþii…”, a explicat deputatul European.
Preocuparea principalã la nivelul Uniunii Europene sunt locurile de muncã din acest domeniu, care au fost extreme de
afectate ºi asta pentru cã avioanele nu s-au mai ridicat de la
sol. Iar când vorbim de domeniul aviatic, virsusul a afectat
toatã industria aeronauticã.
“Fãrã sprijin din bugetele publice, milioane de locuri de
muncã sunt expuse riscului.
Chiar ºi aºa, calea cãtre recuperare va fi lungã ºi ar putea
dura între 3 ºi 5 ani pânã la o
reîntoarcere la nivelurile de pro-

ducþie pre-COVID. Dar mobilitatea ºi transportul sunt esenþiale pentru prosperitate, bogãþie ºi oportunitãþi în UE”, a mai
spus Marian Jean Marinescu.

“Trebuie sã acordãm
atenþie sporitã cercetãrii”

ªi nu doar virsusul de COVID 19 ar putea fi catalogat ca
provocare pentru domeniul aviaþiei. Este cel mai important,
dar nu unic. Mai este ºi Pactul
ecologic european. “Existã în
acest moment o realã îngrijorare privind viitorul industriei
aeronautice europene, care se
confruntã simultan cu douã
mari provocãri: redresarea economicã din criza generatã de
pandemia de Covid ºi conformarea cu obiectivele de mediu
ale Pactului ecologic European.
Prima mea observaþie vizeazã
tratarea separatã a acestor douã

Deschiderea pieþei serviciilor
pentru pasagerii europeni

obiective, pentru cã soluþiile la
ieºirea din criza Covid deja sunt
identificate ºi în plus, aspectele ce þin de viitorul industriei
aeronautice sunt mult mai diverse ºi complexe…”, susþine
europarlamentarul PNL.
Deputatul European Marian
Jean Marinescu nu a identificat doar situaþiile dificile în care
se gãseºte industria aeronautica europeanã, ci ºi soluþiile care
ar putea fi implementate pentru a salva viitorul acestui domeniu. “Trebuie sã acordãm
atenþie sporitã cercetãrii, utilizãrii eficiente ºi corelate a fondurilor din diversele programe
ale UE. În plus, avem nevoie
de un dialog constant între toþi
cei implicaþi în acest domeniu
pentru a gãsi împreunã soluþiile optime pentru o provocare
majorã”.

ment ºi Consiliul European,
2021 a fost desemnat “Anul
european al Cãilor ferate”.
Pentru a creºte gradul de conºtientizare al beneficiilor aduse
de transportul feroviar, a fost
alocat un buget de peste 8 milioane euro din bugetul pentru
2021, fonduri alocate evenimentelor ºi acþiunilor dedicate
creºterii numãrul celor care
cãlãtoresc cu trenul, precum ºi
a volumului de marfã transpor-

Eurodeputatul PNL a mai spus
cã existã deja creionat un angajament clar privind implementarea celui de al 4-lea pachet legislativ pentru calea feratã, în special privitor la deschiderea pieþei
serviciilor pentru pasagerii europeni, reducerea costurilor ºi a
poverii administrative pentru întreprinderile feroviare din UE ºi

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu este preocupat
nu doar de domeniul aviatic, ci
ºi de transportul feroviar. Iar în
urma acordului dintre Parla-

tatã pe calea feratã. “Viziunea
grupului PPE, agreatã ºi de majoritatea colegilor din PE, pune
însã accentul pe latura mai
practicã a acestui program, respectiv o cheltuire mai eficientã
a fondurilor alocate ºi implementarea normelor în vigoare.
Prin urmare, Anul european al
Cãilor ferate 2021 va urmãri ºi
direcþionarea unor sume din
Fondul de recuperare ºi rezilienþã pentru investiþii mai mari în
reþeaua TEN-T ºi pentru creºterea eficienþei coridoarelor de
calea feratã”, a explicat europarlamentarul Marian Jean Marinescu, coordonatorul Grupului PPE ]n comisia pentru
Transport ºi Turism - TRAN.

asigurarea Agenþiei Europene a
Cãilor Ferate cu sarcini suplimentare vizând reducerea barierelor
tehnice. “Apelul la o mai mare
cooperare între administratorii de
infrastructurã, precum ºi promovarea acþiunilor de informare
digitalã a pasagerilor, precum
furnizarea de informaþii în timp
real despre ofertele de cãlãtorie,
tarifele ºi orarele, inclusiv de la
furnizori independenþi, sunt alte
mãsuri care vor creºte eficienþa
programului Anul european al
Cãilor ferate 2021”, a completat
Marian Jean Marinescu, care
este ºi membru supleant al comisiilor ITRE – Industrie ºi Energie ºi ENVI – Mediu.

2021, Anul european al
Cãilor ferate
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publicitate
Vând loc pentru casã la
10 km Craiova (ºi alte
construcþii diverse). Telefon: 0727/884.205.
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.

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.
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.
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.

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.

ACOPERIªURI Lindab,
orice mici reparaþii, zugrãveli, jgeaburi, dulgherie.
Telefon: 0757/790.001.
S.C. ÎNCHIRIERI UTILAJE OLTENIA S.R.L.
efectueazã lucrãri, execuþie a drumurilor, rigoale, compactare, cãi pietonale. Telefon: 0744/
800.338.

Primãria Comunei Goieºti,
judeþul Dolj, cu sediul în comuna Goieºti, sat Goieºti,
Strada Principalã, nr. 128, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtoVÂNZÃRI DIVERSE
rului post contractual, aprobat
VÂND curcani, gâºte,
raþe, gãini, cocoºi, pãsãri
prin H.G. nr. 286/2011, modificrescute cu cereale. Tecat ºi completat de H.G. nr.
lefon: 0765/609.798.
1027/2014. 1. Denumirea
Vând pãsãri de curte
(curcani, gâºte) vii sau
postului: muncitor calificat tãiate la preþ de producãdeservent utilaje, din cadrul
tor. Telefon: 0738/
Compartimentului Deservire,
579.592.
Vând centralã termicã pe
post vacant, contractual, pe
gaz ,,VAILLANT,, si piese
perioadã nedeterminatã. 2.
de rezervã, aragaz cu 4
Condiþii specifice de particiochiuri ,,HANSA,,.Telefon: 0728/011.731.
pare la concurs: -nivelul stuVand 2 instanturi pe
diilor: medii (profesionale); gaze (boliere). Preþ nevechime în domeniul de spegociabil. Telefon: 0751/
136.216.
cialitate al postului: 1 an. 3.
Vand robot de patiserie,
Data, ora ºi locul de desfãºucu bol inox 6,5l si oglinrare a concursului: -proba
da cristal 160x80cm si
scrisã în data de 20.01.2021, OFERTE SERVICIU haina lunga din piele inde caprioara maora 10.00, la sediul instituþiei. Caut femeie îngrijire pen- toarsa
rimea 50. Telefon: 0752/
tru
o
bãtrânã
în
vârstã
de
-proba interviu în data de 70 de ani în Craiova. 236.667.
22.01.2021, ora 12.00, la sediul Relaþii la nr. de telefon:
instituþiei. Data limitã pânã la 0766/232.108.
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
care candidaþii vor depune ac- PRESTÃRI SERVICII VALABIL
NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
Execut
lucrãri
de
fierãrie,
tele pentru dosarul de conzidãrie, ten- TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................
curs este de 10 zile lucrãtoa- dulgherie,
cuieli, faianþã, gresie, rire de la afiºare, la sediul insti- gips ºi finisaje, parchet. Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.
tuþiei. Date contact: Compar- Telefon: 0765/744.323. Subsemnatul.................................................................................
masaj la domiciliu.
timent Stare Civilã ºi Resurse Execut
Domiciliat în ...........................................................................
Telefon: 0765/744.323.
Umane, telefon 0251/452.154. Construcþii, þiglã metalicã, Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon:
0752/641.487.

VÂND apartament 2 camere, ultracentral, Piaþa CUMPÃRÃRI
Prefecturii. Telefon: Cumpãr apartament 3
0768/107.255.
camere, centru. Telefon
Vand apartament cu 2 0729/960.795.
camere decomandate.
TERENURI
Telefon: 0766/348.398.
Vând teren intravilan –
CASE
Cârcea la stradã – 4.000
Vând casã veche, Craiovi- mp – 10 euro negociabil.
þa. Telefon: 0729/960.795. Telefon: 0766/503.967.

reparaþii, accesorii, dulgherie, vopsitorie, orice
tip de materiale, orice
mici reparatii de urgenþã, izolaþii, discount între
10%-15%. Telefon:
0726/940.142.
Echipã cu experienþã,
montãm þiglã metalicã tip
Lindab, jgheaburi, burlane + dulgherie, placãri polistiren, vopsim tablã, acoperiºuri ºi mici reparaþii. Telefon: 0754/686.698 sau
0731/342.215.

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la
rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Luni, 28 decembrie 2020

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Semnãtura:..........................................

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

luni, 28 decembrie 2020

sport

cuvântul libertãþii / 7
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Moº Crãciun a venit cu autocarul
echipei la juniorii Craiovei
Din cauza pandemiei, festivitatea de premiere a
copiilor din academia ªtiinþei s-a desfãºurat
într-un cadru restrâns, la cantonamentul din
Lunca Jiului

Ca în fiecare an, Moº Crãciun i-a vizitat pe juniorii de la
Academia Universitãþii Craiova.
Dacã de obicei vizita avea loc
pe stadionul „Ion Oblemenco”,
iar Moºul alb-albastru cobora
dintr-un balon cu aer cald, de
aceastã datã, þinând cont de condiþiile impuse de pandemie, Moºul a venit cu autocarul echipei
ºi a descins la cantonamentul
alb-albaºtrilor, din Lunca Jiului.

Cãpitanul ºi antrenorul fiecãrei
grupe au primit cadourile, ajutoarele Moºului fiind antrenorul
primei echipe, Cornel Papurã,
cãpitanul oltenilor, internaþionalul Nicuºor Bancu, preºedintele
clubului, Sorin Cârþu, ºi managerul general, Marcel Popescu.
A existat la aceastã restrânsã
sãrbãtoare ºi un moment artistic, prezentat chiar de juniorii
grupãrii din Bãnie.

Doi alb-albaºtri au prins
cel mai bun 1111 al turului
Bãlaºa ºi Cicâldãu au fost inclus de LPF în echipa idealã
a primei jumãtãþi a campionatului
Liga Profesionistã de Fotbal a
anunþat echipa turului Ligii I, iar
Universitatea Craiova are doi reprezentanþi în cel mai bun 11 al
primei jumãtãþi a sezonului. Fundaºul Mihai Bãlaºa ºi mijlocaºul
Alex Cicâldãu au prins echipa în
care liderul de iarnã, FCSB, are
nu mai puþin de 4 jucãtori, campioana, CFR, are 2, iar Astra,
Clinceni ºi Sepsi au câte unul, ultimele douã echipe oferind ºi antrenorii cei mai merituoºi din tur. Echipa turului Ligii I în viziunea LPF: Vâlceanu (Clinceni) –
Bãlaºa (Craiova), I. Cristea
(FCSB), A. Burcã (CFR Cluj) –

Deac (CFR Cluj), Cicâldãu (Craiova), Vaºvari (Sepsi), Moruþan
(FCSB) – Man (FCSB), Budescu (Astra), Florin Tãnase
(FCSB). Antrenori: Leo Grozavu, Ilie Poenaru.
Cum sunt caracterizaþi cei doi
jucãtori ai Craiovei de revista
LPF: “Mihai Bãlaºa - 25 de ani,
14 jocuri - Cu el pe teren în 14
dintre cele 15 jocuri, oltenii au
arãtat mult schimbaþi în bine la
capitolul defensiv. Evoluþiile sale
solide din ediþia 2020-2021 a Ligii 1 l-au readus în circuitul primei reprezentative”. „Alexandru
Cicâldãu - 23 de ani, 15 jocuri A continuat ºi în stagiunea
2020-2021 evoluþiile bune din
prima parte a anului 2020.
Astfel, a contribuit la clasarea alb-albaºtrilor pe treapta
a doua a podiumului cu ºase
goluri (douã din afara careului mare) ºi o pasã decisivã”.
Ambii jucãtori intraþi în primul 11 al LPF la finalul turului sunt internaþionali A, Mirel Rãdoi apelând la ei pentru
acþiunile din toamna trecutã.

Papurã: „Vrem sã aducem un
trofeu la Craiova în 2021”
Antrenorul Craiovei, Cornel Papurã, a declarat cã îºi doreºte un
trofeu pentru anul urmãtor: „Copiii
mi-au spus cã îºi doresc sã ajungã
la prima echipã ºi noi vom face tot
ce depinde de noi ca ei sã reuºeascã. I-am cerut lui Moº Crãciun sã
fim sãnãtoºi, sã avem putere de
muncã ºi sã aducem un trofeu la
Craiova în anul care urmeazã. Da,
credem în Moº Crãciun. Îi ceream
jucãtorii când eram mic.”
Cãpitanul Nicuºor Bancu a
spus cã i-a rãmas gândul la titlu,
dupã ce el ºi coechipierii sãi au
fost atât de aproape de acest
obiectiv în vara trecutã. „Mã
bucur cã l-am putut ajuta pe Moº
Crãciun. Mi-ar fi plãcut sã fim
pe stadion, dar este bine ºi aºa ºi
mã bucur cã am putut oferi o
bucurie copiiilor. I-am cerut sã
ca în acest an sã luãm titlul”.

Cârþu: „I-am cerut lui Moº
Crãciun sã ne redea viaþa pe
care o aveam înainte de
pandemie”

Sorin Cârþu, preºedintele
ªtiinþei, a spus cã îºi doreºte
foarte mult ca viaþa sã revinã la
normal: „Sunt niºte condiþii pe
care trebuie sã le acceptãm, trebuie sã ne adaptãm. Dacã ar fi

sã îi cer ceva lui Moº Crãciun, iaº cere viaþa de anul trecut, sã
ne redea viaþa pe care o aveam
înainte de pandemie. Pentru
echipã i-am cerut ce ne-ar satisface pe toþi cei care iubim aceastã echipã, trãim pentru ea, sã ia
campionatul, Cupa României.
Anul acesta sã fie unul bogat. Sã
nu mai ratãm ocazia pe care am
avut-o anul trecut.”
Managerul general Marcel
Popescu crede cã dacã nu ar fi
fost pandemia, Craiova ar fi luat
campionatul: „Dacã nu ar fost
aceastã nebunie ºi acest virus,
care a pus omenirea în genunchi,
probabil aþi fi discutat cu echipa
campioanã, dar trecem peste toa-

te, încercãm sã fim puternici”.
Moº Crãciun s-a declarat fan
al Universitãþii: „Sã vã spun un
secret, sã nu audã ceilalþi copii,
Universitatea Craiova este echipa
mea de suflet. Acum, sunt puþin
mai trist cã nu mai e ca în ceilalþi
ani când veneau copiii, îi aºezam
pe genunchi, îmi povesteam, îmi
spuneau o poezie, îi simþeam cum
tremurã, cum se uitau la barbã,
alþii mã mângâiau, alþii mã trãgeau
de barbã. Mã uitam în ochiºorii
lor ºi îmi dãdeam seama cã sunt
convinºi cã ãsta este Moº Crãciun adevãrat. Eu nu pot sã am
mascã, întrucât dacã aº avea, nu
m-ar mai recunoaºte lumea cã
sunt Moº Crãciun”.

Pentru Bancu, „un an prost” a
devenit cel mai frumos din viaþa sa
De Crãciun, cãpitanul ªtiinþei a devenit tatã, prietena sa
aducând pe lume un bãieþel
Cãpitanul Universitãþii Craiova,
Nicuºor Bancu (28 de ani), a devenit tatã chiar de Crãciun, prietena sa,
Cãtãlina Achim, nãscând un bãieþel,
pe care cuplul s-a decis sã-l numeascã Mathias Andrei. „Cãpitanul nostru, proaspãt tãtic de Sãrbãtori. Bine ai venit pe lume, Mathias Andrei Bancu!” a fost mesajul
postat de clubul Universitatea Craiova, pe site-ul oficial, alãturi de o
fotografie recentã, de la o ºedinþã
foto în care Bancu apare alãturi de
soþia sa însãrcinatã.
Nicuºor Bancu este la Universitatea Craiova din 2014, an în care
ºi-a început ºi relaþia cu Cãtãlina
Achim, ambii fiind din Slatina.
Cu câteva zile în urmã, Nicuºor Bancu se declarase nemulþumit de anul 2020, pe plan profesinal, principalul motiv fiind ratarea
titlului cu universitatea Craiova, în
vara trecutã.
„Pentru mine ºi pentru echipã
a fost un an prost pentru cã am
pierdut campionatul în ultima etapã. O mare dezamãgire, dar capul
sus. În noul an ne-am propus sã
fim mult mai tari mental ºi sã fa-

cem o figurã foarte frumoasã”
declarase Bancu la finalul turului,
dupã meciul încheiat la egalitate,
0-0, cu CFR Cluj.

Nistor, a declarat recent cã pierderea titlului l-a afectat mai grav
decât pandemia sau moartea lui
Maradona. „Cel mai negru lucru
pentru mine nu a fost pandemia ºi
nici moartea lui Maradona, ci faptul cã nu am luat campionatul cu
Craiova. Despre pandemie, trebuie sã fim atenþi ce facem, pe
unde umblãm, iar de murit, toþi
murim”, a declarat Dan Nistor.

Bancu n-a jucat „finala
campionatului”

La premierea juniorilor din
academia Universitãþii, cãpitanul a
spus cã i-a rãmas gândul la titlu,
dupã ce el ºi coechipierii sãi au fost
atât de aproape de acest obiectiv
în vara trecutã. „Mã bucur cã lam putut ajuta pe Moº Crãciun.
Mi-ar fi plãcut sã fim pe stadion,
dar este bine ºi aºa ºi mã bucur cã
am putut oferi o bucurie copiiilor.
I-am cerut sã ca în acest an sã
luãm titlul”.
Un alt jucãtor al Craiovei, Dan

Universitatea Craiova a ratat
titlul în ultima etapã a sezonului
precedent, dupã 1-3 cu CFR
Cluj, chiar pe teren propriu. Nicuºor Bancu nu a jucat în partida respectivã, fiind suspendat,
deºi el trebuia sã-ºi ispãºeascã runda de suspendare în meciul din
penultima etapã, cu Astra Giurgiu,
dar acesta nu s-a mai disputat, deoarece Astra a avut cazuri de coronavirus. Craiova a terminat sezonul fãrã sã mai joace acel meci
cu Astra. Nicuºor Bancu a ratat ºi
ultima acþiune a echipei naþionale,
respectiv meciurile din Liga Naþiunilor ºi amicalul cu Belarus, deoarece a fost infectat cu coronavirus în luna noiembrie.
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