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Noul ministru al Educaþiei, Sorin Câmpeanu,
crede cã ºcolile ºi grãdiniþele ar putea sã fie
redeschise pe 11 ianuarie, prioritizând grãdiniþele ºi învãþãmântul primar. Acesta a
mai spus cã trebuie sã se þinã seama de evoluþia mai ales a acestei noi forme pe care a cãpãtat-o virusul, care din pãcate are în centrul atenþiei tocmai copiii.
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Un guvern fãrã „lunã de miere”
MIRCEA CANÞÃR
Ansamblat din toate formaþiunile politice aflate în opoziþie, în guvernarea social-democraþilor, guvernul Florin Cîþu
nu are nimic seducãtor. ªi nici nu este
lipsit de critici, unele acidulate, sau abordãri îndoielnice. Scoþând un rezultat nefast în alegerile parlamentare de la 6 decembrie a.c., liberalii au fost obligaþi la
concesii peste concesii, în timpul negocierilor, în faþa USR-Plus –partid fãrã
nicio experienþã în actul guvernãrii- ºi a
UDMR, mulþumindu-se finalmente cu
posturile de premier ºi preºedinte al Camerei Deputaþilor, ºi ce s-a mai putut
obþine dintre ministere (Externe, Apãrare, Finanþe, Culturã, Educaþie, Interne,
Agriculturã, Muncã ºi Protecþie Socialã). În avantaj net au ieºit USR-Plus
(Cercetare, Economie, Sãnãtate, Justiþie, Transporturi, Proiecte Europene) ºi
mai ales UDMR (ministerul Dezvoltãrii,
Lucrãrilor Publice ºi Administraþiei, Ti-

neretul ºi Sportul, Mediul). Hârºit în
politicã, Ludovic Orban înþelesese, din
debutul negocierilor cã va avea viaþã
grea, în faþa liderilor partenerilor de coaliþie, fãrã mari concesii. A sperat ºi mai
sperã cã premierul Florin Cîþu, fost ministru al Finanþelor, va fi prins mereu la
mantinelã de inflexibilii miniºtri ai USRPlus, sub privirile îngãduitoare ale miniºtrilor udemeriºti, ceea ce ar grãbi sfârºitul. Este greu de presupus, dincolo de
imaginea sã îi spunem cu îngãduinþã „neclarã” a premierului, cã acesta va reuºi
prin tact ºi subtilitate administrativã sã
armonizeze interese atât de diverse cum
sunt cele ale partidelor care compun heteroclita coaliþie. Lipsit momentan de o
bunã imagine, ºi chiar de o „lunã de miere”, datã fiind criza sanitarã în care ne
aflãm, acompaniatã de cea economicã,
guvernul este privit cu neîncredere. Murmurul din PNL –amânat deocamdatã-

prevesteºte o rãbufnire oricând posibilã, dupã ce se va porni la drum. Ce se
va întâmpla cu promisiunile electorale ale
liberalilor fãcute în campania electoralã? Va mai putea de pildã ministrul Agriculturii, Adrian Oros, sã se þinã de cuvânt cu ceea ce fãgãduise producãtorilor agricoli doljeni (douã centre de depozitare a legumelor, staþie anti-grindinã
la Dãbuleni º.a.m.d.)? Am dat un exemplu. Miniºtii USR-Plus care nu îºi luaserã în primire ministerele atribuite au formulat declaraþii mai mult neliniºtitoare,
potenþaþi de Dan Barna ºi Dacian Cioloº
anunþând cã vor cultiva, pe cât posibil,
arþagul. Ei resping în principiu posibilitatea cã legislaþia strâmbã impusã de
Monica Macovei ºi Traian Bãsescu în
urmã cu un deceniu cu asumarea rãspunderii, sã se modifice în vreun fel, aºa
cum procedaserã social-democraþii. Sau simþit aºa de bine încât ceea ce au

încercat social-democraþii le-a tulburat
confortul ºi i-a scos din minþi. În fine,
premierul Florin Cîþu, care prin luna februarie a.c. spunea cã desemnarea sa –
fusese numit candidat la funcþia de premier- este o garanþie a continuitãþii, dar
ºi a orientãrii strategice a partidului pentru depesedizarea þãrii, se vede într-o
situaþie realmente delicatã. Cu câteva zile
înainte de alegeri spunea cã Ciolacu,
Tudose, Grindeanu ºi restul gãºtii pesediste trebuie trimiºi lângã... Dragnea.
Votul de la 6 decembrie a.c. nu i-a dat
satisfacþia aºteptatã. Mai mult, s-a trezit
în Parlament cu o formaþiune politicã
nouã (AUR), tenace, vocalã, care îi va
da cumplite dureri de cap. Cu mulþi miniºtri novici, care nu e clar de la ce experienþã anterioarã se revendicã, cu un
premier privit cu uimire, se anunþã un
spectacol, pe lângã care ceea ce a oferit
CDR-ul va fi o glumã.

ITM Dolj, bilanþ la sfârºit de an
La sfârºit de an,
Inspectoratul Teritorial
de Muncã Dolj îºi face
bilanþul, într-o perioadã în plinã pandemie.
Conform ultimelor date
centralizate, la nivelul
judeþului, pe 28 decembrie 2020, sunt înregistraþi 18.407 de angajatori, iar contracte
individuale de muncã
active sunt 180.216.
Sigur, în perioada de pandemie,
s-a vãzut o scãdere a numãrului
de angajaþi, mai ales în HO – RE –
CA ºi la comerþ, în ceea ce priveºte distibuþia produselor. Dar, lucrurile stau cu totul altfel, privind statistica. „Pe 18 decembrie 2020,
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erau înregistraþi , în Dolj, 18.397
de angajatori. Astãzi, 28 decembrie, avem 18.407 de angajatori.
Anul trecut, pe 11 noiembrie, erau
înregistraþi 7.486. În ceea ce priveºte contractele individuale de
muncã active, pe 28 decembrie
2020 erau înregistrate 180.216,
faþã de 180.512, pe 18 decembrie,
aceeaºi lunã. În noiembrie, anul
precedent, aveam 178.929”, a precizat Cãtãlin Mohora, inspector
– ºef al ITM Dolj.

„Vom continua controalele”
În acest an a existat ºi o perioadã în care mai multe contracte
colective de muncã au fost suspendate. Astfel, vârful a fost atins
pe 13 aprilie 2020, când au fost
înregistrate 31.062 de dosare. La
acest moment, 28 decembrie
2020, sunt suspendate 5.140 de
contracte, pe 18 decembrie a.c.
fiind 4.822. Anul trecut, pe 11
noiembrie, data de referinþã a sta-

tisticii, numãrul a fost de 6.122.
În ceea ce priveºte salariaþii activi, pe 28 decembrie 2020 sunt
înregistrate 147.364 de dosare, cu
zece zile în urmã acestea fiind
147.692, iar în noiembrie 2019
numãrul a fost de 147.267. Privind datele, se vede o creºtere a
numãrului de angajãri. „Anul
acesta au avut loc angajãri la firmele de curierat, în alimentaþie
publicã, dar pe segmentul de livrare la domiciliu, în domeniul

panificaþiei, în special la brutãrii,
dar ºi în transporturi”, a mai menþionat inspectorul-ºef al ITM Dolj,
Cãtãlin Mohora. Acesta a mai precizat: „În toatã aceastã perioadã,
vom continua controalele în ceea
ce priveºte respectarea legislaþiei
referitoare la pandemia de COVID
– 19 ºi, fiind ºi sãrbãtorile de iarnã, vom intensifica verificãrile la
comercianþii autorizaþi pentru vânzarea produselor pirotehnice”.
CRISTI PÃTRU
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Prof. univ. dr. Corneliu Sabetay:

“Medicina nu se face online, ci la capul
bolnavului, stând de vorbã cu acesta”
Prof.univ.dr Corneliu Sabetay este descendentul
uneia dintre cele mai vechi familii evreieºti din
oraº fiind preºedintele Comunitãþii Evreilor din
Craiova. A urmat Facultatea de Medicinã Generalã
– Pediatrie din Timiºoara, pe care a absolvit-o în
1967. A trecut prin toate treptele ierarhice ale unui
medic – externat, internat, medic în mediul rural,
secundariat la Spitalul de copii „Grigore Alexandrescu” din Bucureºti. Este ºef de clinicã la chirurgie-ortopedie pediatricã de la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã din Craiova. A publicat peste
300 de lucrãri ºtiinþifice în þarã ºi în strãinãtate. A
fost decorat, în 1988, cu Ordinul Meritul Sanitar,
iar în decembrie 2004 – cu Ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor. Este membru al Societãþii de Chirurgie din Franþa. În 2013, dupã o carierã
prodigioasã în domeniul medical, reputatul chirurg pediatru craiovean, prof. univ. dr. Corneliu
Sabetay, a fost ales membru de onoare al Academiei
de ªtiinþe Medicale din România – filiala Dolj. În
plinã campanie de vaccinare anti-Covid, inimosul
medic craiovean, acad Corneliu Sabetay ne-a acordat un interviu.
Domnule doctor, ºtiu cã
din luna martie, adicã, de
când a apãrut primul caz de
infectare cu Covid-19 ºi pânã
în acest moment, la Secþia de
Chirurgie Pediatricã, pe
care de altfel o conduceþi,
din cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã din Craiova, s-a asigurat o permanenþã 24 din 24. Cum aþi reuºit
sã o þineþi deschisã tot timpul ºi ce pierderi aþi suferit ?
Aceastã pandemie de Covid
19 ne preocupã ºi pe noi foarte mult, cadrele medicale din
linia întâi. Da, noi cadrele medicale, în niciun moment în
acest interval de timp, adicã
din luna martie, de când a început ºi în România, aceastã
pandemie de Covid 19, noi nu
am lipsit nicio secundã, în
sensul cã întotdeauna prezenþa la spital a personalului a
fost în aºa fel încât sã acoperim necesitãþile. Gãrzile au
fost acoperite în totalitate.
Dar ceea ce este extrem de important de menþionat ar fi faptul cã, personalul medical a
suferit o serie de pierderi ireparabile. Aº menþiona cã numai din colectivul meu de la
spital, de pe Secþia de Chirurgie Pediatricã au fost infectaþi un numãr de patru doctori care s-au vindecat, dar bineîneþeles, toþi aceºtia care se
vindecã rãmân totuºi ºi cu niºte sechele, sechele care sunt
întotdeauna raportate la situaþia plãmânilor ºi a inimii ºi a
altor organe. Au fost de asemenea foarte multe infirmiere ºi asistente care s-au îmbolnãvit, o parte din acestea
în stare foarte gravã. Chiar în

momentul acesta mai avem
cadre medicale internate la
Spitalul de Boli Infecþioase ºi
într-o stare foarte gravã. Am
pierdut pe una din vechile
noastre asistentele ºefe, care
a murit la o vârstã înaintatã,
dar de coronavirus. De asemenea, nu putem sã-i uitãm pe
minunaþii noºtri colegi, profesori, cum a fost medicul Firmilian Calotã, profesorul Dan
Mogoº sau medicul anestezist
Dragomir ºi mult alþii, care sau pierdut în aceste momente, pentru cã lupta lor pe care
au dus-o cu coronavirsuul, a
fost o luptã care nu s-a sfârºit ºi cu rezultate bune.
În cele din urmã a apãrut
un vaccin. Chiar mai mult,
de duminicã a început vaccinarea ºi nu doar în România, ci în toatã Uniunea Europeanã. Au fost þãri care au
început chiar mai devreme,
cum ar fi Ungaria. Ce ne
puteþi spune despre acest
vaccin ?
În ceea ce priveºte vindecarea, semnalul care ne vine
acum, din mai multe zone care
s-au ocupat de realizarea
acestui vaccin ºi sunt multe,
ne amintesc faptul cã cel mai
bine prezentat în lumea medicalã este vaccinul Pfizer, o colaborare între specialiºtii din
SUA ºi Germania. Acest vaccin ar avea o eficacitate de
peste 95% ºi state importante
precum Anglia, SUA, Israelul
ºi multe altele, l-au ºi inclus
într-o urgenþã medicalã pentru a vaccina populaþia. Mai
sunt ºi alte firme care se ocupã de realizarea unui vaccin
cum ar fi Moderna, ruºii vin

ºi ei cu alt vaccin “Sputnik 5”,
chinezii ºi nu în ultimul rând,
israelienii vorbesc de asemenea de un vaccin eficient. Britanicii vin ºi ei cu alt vaccin
ºi se vorbeºte chiar de o colaborare între britanici ºi ruºi.
Ideea de vaccinare este bunã
dar cu condiþia ca producãtorii acestor vaccinuri sã fac
o propagandã curatã ºi transparentã. Trebuiesc prezentate ºi efectele negative, dacã
ele existã ºi în ce mãsurã sunt
prezente, ca sã poatã fi excluse. Mai mult, sã fie prezentate prompt toate evenimentele care s-au petrecut la populaþia vaccinatã, sã se facã
o asemenea evaluare, astfel
încât, noi sã fim ferm convinºi cã este indicat sã facem
acest vaccin, cum îl facem,
ºi pe cel antigripal, adicã, fãrã
rezerve ºi sã reuºim sã ne apãrãm de acest virus ucigaº care
este Covid 19.
Mãsurile care s-au luat în
perioada aceasta au fost corecte ? Poate comunicarea
nu a fost chiar foarte bunã.
În Israel cum s-au recepþionat restricþiile ?
Mãsurile luate de statul israelian au fost preluate ºi de
alte state din Europa ºi ele ºiau arãtat eficacitatea. Chiar ºi
de cãtre România. În Israel sau interzis participãrile la manifestãrile religioase. ªcolile
au fost închise pe o perioadã
lungã de timp. Chiar ºi acum
la Naºterea Domnului Isus sau transmis mesaje cãtre evreii din afara Israelului sã nu cãlãtoreascã în Þara Sfântã în
perioada acestor sãrbãtori ºi
nu se cãlãtoreºte. Da, posibil
ca aici sã fie o problemã ºi de
comunicare, sunt anumite
mesaje care ar trebui transmi-

se altfel, dar mãsurile nu au
fost rele, cred cã fãrã acestea, rata deceselor ar fi fost
mult mai mare.
Sunteþi ºi professor universitar. Predaþi studenþilor
de ani buni la Universitatea
de Medicinã ºi Farmacie din
Craiova. Cum a fost în perioada aceasta, când s-a mers
doar pe studiul online ?
Efectul negativ al acestei
pandemii, pentru noi cei care
suntem în linia întâi ºi suntem
în domeniul medical ºi am expus atât de mult cadrele medicale în faþa acestui virus,
este ºi acela cã suntem legaþi
de noþiunea de educaþie medicalã în ceea ce priveºte
ºcoala. ªcoala închisã nu este
aceeaºi cu o ºcoalã care produce cunoºtiinþe online, este
o altfel de ºcoalã. Mã refer la
ºcoala româneascã, la învãþãmântul preuniversitar, extrem
de bine cotat ºi ºtim foarte
bine unde au ajuns elevii noºtri
când au participat pe la olimpiadele ºcolare internaþionale
sau când au plecat prin alte
state sã studieze la universitãþi de top. Acelaºi lucru se
întâmplã ºi cu studenþii de la
Medicinã, unde pregãtirea trebuie sã se facã la patul bolnavului ºi pregãtirea trebuie sã
se facã dincolo de toate aparatele ºi toate inovaþiile fãcute direct, stând de vorbã cu
bolnavul, punând mâna ºi ascultându-l pe bolnav. Aceste
lucruri astãzi, sunt un minus,
nu se pot realiza când facem
învãþãmânt online.
Ce se face la alþii ºi la noi
nu se face ? Mã refer tot la
anumite mãsuri care ar trebui sã se aplice în combaterea acestei pandemii.
Testarea, testarea cadrelor

medicale. Testarea este de
asemenea o noþiune importantã pentru cadrele medicale ºi
asta pentru cã este important,
sã ºtii cã tu care eºti lângã
pacient, tot timpul, dacã ai
sau nu riscul sã fii infectat.
Testarea asta ar trebui sã se
facã fãrã niciun fel de rezerve. Sã se lase la atitudinea oamenilor ºi sã fie gratuitã. ªi
avem exemplul þãrilor care
fac aceastã testare gratuitã pe
scarã mare ºi vedem diferenþa
în ceea ce privesc decesele.
Noi avem un numãr mare de
decese raportate la numãrul
cazurilor de contaminare,
care la rândul lor trebuiesc
raportate la numãrul populaþiei. Pierdem foarte mulþi oameni, oameni minunaþi. Aþi
vãzut ceea ce s-a întâmplat
la Piata Neamþ , unde noi am
fost de foarte multe ori la diverse congrese ale chirurgilor. S-au pierdut acolo medici
extraordinari , dar ºi pacienþi
la terapie intensivã, mã refer
la cei care au murit în incendiu. Ne bucurãm când auzim
veºti bune din Belgia, unde a
fost internat mai tânãrul medic anestezist care a vrut sã
salveze pacienþii. Aceste incidente nu sunt singulare, sau mai petrecut ºi la alte spitale din þarã, iar cauza este
prezenþa sursei de oxigen,
precum ºi de prezenþa altor
aparate indispensabile de lângã bolnavi, ca sã poatã sã fie
þinuþi în viaþã. Dar, aceste
surse dacã nu sunt verificate, controlate ºi monitorizate
duc la astfel de nenorociri.
Din pãcate, aceste incendii
mai pot avea loc ºi la alte
unitãþi spitaliceºti din þarã,
dacã se vor lua mãsurile necesare ºi la timp.
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ªcolile ºi grãdiniþele ar putea sã
fie redeschise pe 11 ianuarie
Noul ministru al Educaþiei, Sorin Câmpeanu,
crede cã ºcolile ºi grãdiniþele ar putea sã fie redeschise pe 11 ianuarie, prioritizând grãdiniþele ºi
învãþãmântul primar. Acesta a mai spus cã trebuie
sã se þinã seama de evoluþia mai ales a acestei noi
forme pe care a cãpãtat-o virusul, care din pãcate
are în centrul atenþiei tocmai copiii.
Într-o intervenþie la postul de
televiziune România Tv, ministrul Educaþiei, Sorin Cîmpeanu,
a venit cu precizãri în ceea ce
priveºte desfãºurarea cursurilor,
începând cu 11 ianuarie. „Cu siguranþã ar fi o deschidere etapizatã, spune ministrul Educaþiei,
în sensul cã mai întâi ar putea
lua partea la cursurile fizice cei
de la grãdiniþe ºi ºcolile primare
ºi apoi ºcoala gimnazialã ºi învãþãmântul preuniversitar, respectiv învãþãmântul universitar”.

“Trebuie sã vedem cum
procedeazã ºi alte state”

Acesta a menþionat faptul cã
trebuie sã se consulte cu specialiºtii în epidemiologie “trebuie
sã þinem seama de evoluþia mai
ales a acestei noi forme pe care
a cãpãtat-o virusul, care din pãcate are în centrul atenþiei tocmai copiii. Trebuie sã vedem
cum procedeazã ºi alte state”.
„Sunt douã decizii importante
care trebuie luate, în principiu,

în aceastã sãptãmânã. Una vizeazã redeschiderea ºcolilor, fiind
avansatã data de 11 ianuarie, însã
e doar o variantã în lucru. Asta
înseamnã cã cei de la grãdiniþã
ºi elevii ºcolilor primare ar putea
sã se întoarcã la ºcoalã chiar din
acest semestru. Astfel, semestrul
II, care începe pe 8 februarie, iar gãsi deja în bãnci:”, a subliniat ministrul Sorin Câmpeanu.

3 milioane de elevi ºi peste
500.000 de studenþi

În acest sistem de învãþãmânt
sunt peste 3 milioane de elevi ºi
peste 500.000 de studenþi. “În
Educaþie pot spune cã avem o
serie de urgenþe. Urgenþe care þin
în primul rând de modul în care
vom reuºi sã deschidem ºcolile
cât mai repede posibil din perspectiva epidemiologicã, începând fie ºi gradual cu grãdiniþele
ºi învãþãmântul primar, continuând cu învãþãmântul gimnazial,
liceal ºi universitar. Am prioritizat deja grãdiniþele ºi învãþãmân-

tul primar. Ne dorim acest lucru.
Trebuie sã þinem seama de evoluþia mai ales a acestei noi forme
pe care a cãpãtat-o virusul, care
din pãcate are în centrul atenþiei
tocmai copiii. Trebuie sã vedem
cum procedeazã ºi alte state, trebuie sã ne consultãm cu cei care
au competenþã sã se pronunþe
asupra perspectivei epidemiologice ºi toate acestea din dorinþa

„Colind din suflet de copil”,
activitate organizatã de
Fundaþia „Cuvântul care Zideºte”
Fundaþia „Cuvântul care Zideºte” a Mitropoliei Olteniei
a organizat în luna decembrie o activitate specificã sãrbãtorilor de iarnã. Astfel, în cadrul unei acþiuni desfãºurate
cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Mitropolit
Irineu, elevii mai multor ºcoli partenere din Craiova s-au
implicat în activitatea online “Colind din suflet de copil”.
„Elevii au aºternut pe hârtie
gânduri frumoase ºi urãri de sãnãtate, împliniri, liniºte, pace su-

fleteascã adresate celor de vârsta
lor, urãri prilejuite de Sãrbãtoarea
Sfântã a Naºterii Mântuitorului

Iisus Hristos ºi de Anul Nou.
Mesajele au fost adunate într-un
afiº-colind ºi transmise ºcolilor ºi
bisericilor incluse în proiectele de
parteneriat”, a subliniat Cristina
Stamatoiu, preºedintele Fundaþiei
„Cuvântul care Zideºte”.
Acþiunea a avut loc în parteneriat cu Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova, ªcoala
Gimnazialã „Traian” din Craiova, Liceul „Matei Basarab” din
Craiova ºi ªcoala Gimnazialã
Cerãt, din judeþul Dolj.
„Activitatea «Colind din suflet
de copil» are ca scop implicarea
tinerei generaþii în pãstrarea valorilor culturale ºi spirituale autentice româneºti. Dintre obiective
amintim: educarea ºi cultivarea
respectului pentru pãstrarea ºi
promovarea acestor valori, implicarea copiilor ºi tinerilor în activitãþi culturale ºi de dezvoltare
personalã”, a adãugat preºedintele
Fundaþiei, Cristina Stamatoiu.
MARGA BULUGEAN

de a redeschide cât mai curând
ºcolile. ªtim, ele ar trebui deschise dupã calendar pe 11 ianuarie, semestrul al II-lea începe pe
8 februarie, asta este o urgenþã
zero”, a mai spus noul ministru.
Câmpeanu a mai precizat cã
„sistemul de educaþie cuprinde
peste 3 milioane de elevi, peste
500 de mii de studenþi, sute de
mii de cadre didactice ºi perso-

nal didactic auxiliar, fiecare dintre noi avem copii care sunt elevi
sau studenþi, fiecare dintre noi
avem legãturã cu sistemul de
educaþie. Este cel mai mare sistem public din orice þarã. Este
sistemul, care alãturi de sistemul
de sãnãtate, a plãtit cele mai mari
costuri în aceastã perioadã, cu
totul specificã, a pandemiei”.
CRISTI PÃTRU
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

ªCOALA Gimnazialã „Ion
Creangã”, cu sediul în localitatea
Craiova, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei de Administrator de patrimoniu, 0.5 post, conform HG 286/23.03.2011. Relaþii suplimentare la sediul: ªcolii Gimnaziale „Ion Creangã” Craiova, telefon: 0251.421.660.
ªCOALA Gimnazialã, cu sediul
în comuna Coþofenii din Faþã, Str.
Coþofenilor, nr. 437, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante
de secretar, SI/0,50 normã de încadrare, conform H.G.nr.286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în data de
21.01.2021, ora 9.00; -Proba practicã în data de 22.01.2021, ora 9.00; Proba interviu în data de
25.01.2021, ora 9.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: -Studii superioare în domeniul postului, absolvirea cu examen de diplomã a unei instituþii de
învãþãmânt; -Vechime în profilul
postului: minim 2 ani; -Competenþe
de operare pe calculator (Windows,
Microsoft Office Word, Excel, Internet, poºtã electronicã, aplicaþii Google); -Cunoºtinþe privind legislaþia
din învãþãmântul preuniversitar; Cunoºtinþe specifice postului (comunicare ºi relaþii publice, elaborare, redactare ºi arhivare documente
etc.); -Disponibilitate la timp de lucru prelungit; -Cunoºtinþe de utilizare a softurilor specifice activitãþii
din învãþãmânt: EDUSAL, SIIR, REVISAL; -Cunoºtinþe privind managementul elevilor. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrãtoare
de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial al României, Partea a IIIa, la sediul ºcolii. Relaþii suplimentare la sediul ªcolii Gimnaziale Coþofenii din Faþã, persoanã de contact: Iovan Simona- Alina, telefon
0251/446.573, 0769.006.716.

SPITALUL de Pneumoftiziologie
Leamna, cu sediul în sat Leamna de
Sus, Str. Principalã, nr. 1, Jud. Dolj, organizeazã concurs de recrutare conform H.G. nr. 286/2011 pentru ocuparea urmãtoarei funcþii de execuþie contractual vacante: -1 post Asistent medical (radiologie) debutant cu PL pe
perioadã nedeterminatã, din cadrul
Laboratorului de Radiologie. Concursul se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în data de 21.01.2021, orele 09.00; Proba interviu în data de 25.01.2021,
orele 09.00. Pentru participare la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -Studii postliceale; -Vechime nu este cazul; -Sã aibã
peste 18 ani. Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs pânã
pe data de 13.01.2021, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna din
Com.Bucovãþ, Sat Leamna de Sus,
Str.Principalã, nr.1, Jud.Dolj. Relaþii suplimentare la sediul din Leamna de
Sus, Str.Principalã, nr.1, Jud.Dolj, persoanã de contact Troaca Andrei Luis,
tel.0251/360.395.
SPITALUL de Pneumoftiziologie
Leamna, cu sediul în sat Leamna de
Sus, Str.Principalã, nr.1, Jud.Dolj, organizeazã concurs de recrutare conform
H.G.286/2011 pentru ocuparea urmãtoarei funcþii de execuþie contractual vacante: -1 post îngrijitoare (garderobier) pe
perioadã nedeterminatã din cadrul Compartimentului de Curãþenie. Concursul
se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în
data de 21.01.2021, orele 12.00; -Proba
interviu în data de 25.01.2021, orele 12.00.
Pentru participare la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: -Studii medii; -Vechime nu este
cazul; -Sã aibã peste 18 ani. Candidaþii
vor depune dosarele de participare la
concurs pânã pe data de 13.01.2021, la
sediul Spitalului de Pneumoftiziologie
Leamna din Com.Bucovãþ, Sat Leamna de Sus, Str. Principalã, nr. 1, Jud. Dolj.
Relaþii suplimentare la sediul din Leamna de Sus, Str. Principalã, nr. 1, Jud. Dolj,
persoanã de contact Troaca Andrei
Luis, tel. 0251/360.395.

SC REMAT METALSIB SRL, titular al proiectului Amenajare spaþiu pentru colectarea deºeurilor ºi împrejmuire spaþiu platformã betonatã, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
Amenajare spaþiu pentru colectarea
deºeurilor ºi împrejmuire spaþiu platformã betonatã, propus a fi amplasat
în Comuna Pieleºti, Calea Bucureºti,
nr. 121A, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, jud.
Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8.0016.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a
Agenþiei pentru Protecþia Mediului 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 intravilan –
Cârcea la stradã – 4.000
mp – 10 euro negociabil.
Telefon: 0766/503.967.

Vând în Bãile Govora
400 mp ºi 1500 mp; asfalt lângã pãdure, utilitãþile instalate. Telefon:
0744/563.640, 0770/
661.438.
Vand 1200 mp - teren
intravilan cu fundatia casei turnata, 5000 euro in
Draganesti - Olt. Telefon:
0724/339.319.
Vând loc pentru casã la
10 km Craiova (ºi alte
construcþii diverse). Telefon: 0727/884.205.
Vând teren Predeºti,
800 mp, utilitãþi, pitoresc,
ideal pentru casã sau
casã de vacanþã. Telefon: 0773/996.446.
Vând teren intravilan SC
Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha. Telefon:
0769/456.241.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
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Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Grigorie
Teologul” Craiova, cu sediul în Craiova, str. Coºuna, nr. 17, organizeazã concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de
îngrijitor I, cu studii profesionale ºi vechime în
munca de minim 5 ani.
Proba scrisã ºi proba practicã se vor desfãºura
în perioada 21 ianuarie 2021, ora 1000, respectiv
ora 1200.
Termen limitã de depunere a dosarelor este de
12 ianuarie 2021, ora 1600.
Informaþii se pot obþine de la sediul instituþiei, la
telefon 0251463966 / 0751251738 (Pr. Bãcescu
Stefan-persoanã de contact).

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.

OFERTE SERVICIU

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

PRESTÃRI SERVICII

Execut lucrãri de fierãrie, dulgherie, zidãrie, tencuieli, faianþã,
gresie, rigips ºi finisaje, parchet. Telefon:
0765/744.323.
Execut masaj la domiciliu. Telefon: 0765/
744.323.

Construcþii, þiglã metalicã,
reparaþii, accesorii, dulgherie, vopsitorie, orice
tip de materiale, orice
mici reparatii de urgenþã, izolaþii, discount între
10%-15%. Telefon:
0726/940.142.
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.
Vând veiozã, calorifer
electric, aerotermã, piedestal, noptierã, masã,
scaune, dormezã, pat
saltea relaxa. Telefon:
0351/170.085.

PIERDERI

Pierdut anexa de autorizare de la sediul
social pe firma BANA
MAGGEN SRL. Se
declara nul.

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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Alb-albaºtrii sub lupã – în 2020
Pigliacelli – A apãrat în toate meciurile din 2020, indiferent
de competiþie. A fãcut câteva
meciuri foarte bune, dar a avut
ºi câteva gafe, în general a fost
totuºi un portar constant. În toate meciurile cu FCSB a comis
cel puþin o greºealã. În rest,
echipa s-a bazat foarte mult în
faza de construcþie pe jocul sãu
cu piciorul, pasele sale fiind
mult mai precise decât ale colegilor din teren. Are aceleaºi probleme la ieºirile pe centrãri, dar
la fazele fixe echipa a arãtat destul de bine anul acesta, cu excepþia celui mai important joc,
cel cu CFR Cluj, din varã.
Vlãdoiu – A fost anul care la impus ca titular în banda
dreaptã, ºi pentru cã ºi-a updradat jocul, dar ºi pentru cã au
plecat Martic ºi Mãþel, el neavând practic concurenþã pe post
în acest moment. Bergodi îl mai
înlocuia cu Vãtãjelu pe finalurile de partidã. Centreazã bine,
aleargã mult, este determinat,
„bagã materiale”. Mai are probleme cu atacurile decisive ºi cu
coordonarea în apãrare, dar
dacã îºi menþine ritmul se poate
spune cã echipa a câºtigat un
fundaº dreapta. ªi are numai 22
de ani, împliniþi ieri. Douã assist-uri în acest sezon.
Martic – A plecat în varã, dar
cât a mai jucat în 2020 a dezamãgit, probabil ºi din aceastã
cauzã nu i s-a mai prelungit contractul.
Mitran – Folosit în 3 meciuri,
în perioada lui Bergodi, nu a dezamãgit, are potenþial, la 18 ani
se poate spune cã Universitatea
are un fundaº de viitor. Controleazã bine mingea, are ºi vitezã,
un fizic bun pentru vârsta sa.
Numai cã e greu de crezut cã
va putea fi folosit stoper, postul
sãu de la juniori, neavând statura necesarã, iar un Fabio Cannavaro nu se naºte peste tot ºi
în fiecare zi. Mai degrabã ar
putea fi încercat ca închizãtor.
Rãmâne ºi back-up în dreapta
pentru Vlãdoiu, mai ales cã este
tot jucãtor under.
Bãlaºa – Un an destul de bun
pentru el, a revenit ºi în echipa
naþionalã, a avut evoluþii satisfãcãtoare. Are destulã experienþã
pentru cei 25 de ani, numai cã
este destul de fragil, sunt foarte
multe meciuri în care este
schimbat pe parcurs, iar problemele nu sunt aceleaºi, semn cã
dezarmeazã destul de uºor. Are
ºi douã goluri, unul la început
de an, la Iaºi, altul din penalty,
în Cupã, cu Progresul Spartac.
Acka – Nu se poate spune cã
a fost cel mai slab, dar nici nu a
adus siguranþã, a rãmas acelaºi
jucãtor de la care te aºtepþi sã
comitã o gafã la un moment dat.
Problemele din meciul de titlu nu
pot fi uitate. A avut destul de
multe ocazii la fazele fixe în careul advers ºi nu a reuºit sã marcheze niciodatã. Probabil va pleca, agentul sãu a anunþat cã asta
îºi doreºte ivorianul.

M. Constantin – Se poate
spune cã a adus un echilibru defensivei, ºtie sã abordeze duelurile, ºtie când trebuie sã construiascã, dar ºi când sã scape
de minge repede, experienþa lui
se vede, inclusiv în dialogurile
cu arbitri, care de multe ori îl ºi
ascultã. Totuºi, în meciuri importante ºi el a clacat, cu FCSB
sau la Tbilisi. Cu Chindia nu a
faultat în careu, dar s-a dictat
penalty. Uneori ºi vârsta îl trãdeazã, nu poate þine pasul în
anumite situaþii ºi într-un ritm
de douã meciuri pe sãptãmânã,
mai ales cã Universitatea este o
echipã care joacã sus cu linia
defensivã.
Cosic – Despre el se spune
cã a avut mari probleme extrasportive, care în cele din urmã
i-au influenþat ºi jocul. Evoluþia
din meciurile cu FCSB, dar mai
ales din meciul decisiv pentru
titlul cu CFR, sunt suspecte. A
ajuns în Belarus, apoi în Grecia, de unde îl luase Craiova, dar
acum joacã la o echipã micã,
Larisa. N-a lãsat decât o pasã
de gol la Craiova, pentru Mihãilã, ºi a fãcut gafe în momente
importante.
Papp – A jucat puþin, iar când
a jucat, cu CFR, n-a rezistat
pânã la final. S-a integrat greu,
s-a vãzut cã nu a avut meciuri
în picioare de un an. Rãmâne
uluitoare decizia lui Bergodi de
a-l introduce fundaº stânga cu
Chindia, dar ºi faptul cã l-a menþinut în teren pe acel post pânã
la final, deºi avusese o prestaþie
horror, pe care el însuºi a recunoscut-o, la final.
Bancu – Un an cu bune ºi
rele pentru el. Cel mai mult observi rolul sãu atunci când nu e
pe teren. ªi am vãzut inclusiv
în meciul de titlu, cu CFR, când
a lipsit fiindcã Universitatea nu
a avut ocazia de a juca meciul
cu Astra, în care ºi-ar fi ispãºit
suspendarea. Mereu a adus un
plus ofensiv, îºi asumã acþiuni,
nu joacã la alibi, se implicã mereu mai mult decât îi solicitã
postul. ªi defensiv stã mai bine
de la an la an, chiar dacã a mai
avut probleme. Am putut observa ºi la naþionalã, când l-a înlocuit Camora, cã Bancu are mã-

car o clasã peste portughezul
naturalizat. 3 goluri ºi 6 pase de
gol în 2020, bilanþ excelent pentru un fundaº stânga.
Vãtãjelu – Deºi a avut un final de an mai bun, rãmâne una
dintre dezamãgiri, la vârsta ºi
experienþa sa nu a adus echilibrul ºi constanþa necesare. Folosit pe finalurile de meci de Bergodi, ca fundaº dreapta, a fost
sub orice criticã la Tbilisi, iar ca
fundaº stânga nu poate fi un rival solid al lui Bancu. S-a vãzut
ºi în meciul decisiv cu CFR
Cluj. O pasã de gol în 2020, dar
într-un meci de antrenament
practic, cu Progresul Spartac.
Mateiu – În 2020 a continuat
scãderea de formã din 2019, a
jucat tot mai puþin, tot mai slab
ºi nu degeaba se pune problema
despãrþirii de Craiova. 19 prezenþe în teren anul acesta, nimic notabil pentru el, decât cã a
jucat slab atât cu CFR, cât ºi la
Tbilisi.
Screciu – N-a confirmat, se
înscrie în regula „retururilor ineficiente”, alãturi de Ivan, Vãtãjelu ºi Acka. A jucat puþin ºi
fãrã sã se remarce. Mai meritã
însã ºanse, este încã tânãr, împlineºte 21 de ani în curând. Cam
fricos pentru postul de închizãtor, ar trebui încercat stoper.
Gustavo – Surprinzãtoare
plecarea lui, dar ºi faptul cã a
fost folosit destul de puþin de
Bergodi, deºi a jucat bine.
Bic – Revenit dupã împrumutul la Chindia, a arãtat o formã
destul de bunã. Dacã ar fi puþin
mai agresiv pe apãrare ºi dacã
ºi-ar certa mai puþin coechipierii ar fi mai OK. Pãcat cã nu s-a
validat golul cu CFR, ar fi fost
un final de an foarte bun pentru
el, mai ales cã participase la ruºinea cu FCSB. Rãmâne cu acea
reuºitã din Cupa României, singura în tricoul Craiovei.
Nistor – A încheiat primul an
la Craiova. Nu se poate spune
cã a evoluat slab, dar a jucat sub
aºteptãri. 33 de meciuri, 5 goluri, 3 pase de gol în 2020, cam
puþin pentru el, mai ales la capitolul assist-uri, la care excela la
Dinamo. Practic, numai la Evian
ºi la CFR Cluj a avut evoluþii mai
slabe decât la Craiova. A jucat

mult, dar parcã n-a avut consistenþa aºteptatã.
Cãpãþânã – Nu ne-am lãmurit ce cautã la Craiova, cine a
fost „geniul” care l-a transferat
pe 250.000 de euro. La 25 de
ani, nu se apropie nici de nivelul lui Vali Constantin, cu atât
mai puþin îi poate suplini pe titularii Cicâldãu ºi Nistor.
Cicâldãu – Rãmâne unul dintre cei mai buni jucãtori ai echipei, alãturi de Koljic ºi Bancu.
Un mijlocaº marcator ca el nu
prea mai regãsim în Liga I în
ultimii ani. Jucãtor decisiv, rãmâne de vãzut cât va mai rãmâne în Bãnie. El a jucat bine indiferent ce antrenor a avut echipa, Bergodi, Papurã sau Piþurcã. 14 goluri ºi 5 pase de gol,
este primul la toate capitolele la
Universitatea în 2020. Un minus
pentru el: evoluþia din meciurile
importante: cel de titlu cu CFR,
cel de la Tbilisi, cele cu FCSB,
0-2 de acasã ºi 1-4 de la început de an.
Ivanov – Nu an irosit pentru
el, ori n-a jucat, ori a fost accidentat. Un singur meci titular,
alte cinci în care a intrat numai
pe final, nicio prezenþã în actualul sezon.
V. Constantin – Accidentat la
finalul anului trecut, a revenit
târziu, abia la încheierea lui
2020. Numai Papurã l-a folosit,
atât în sezonul trecut, cât ºi în
actualul.
Câmpanu – Nu ne-am lãmurit de ce s-au cheltuit 500.000
de euro pe el, poate vom avea
aceastã ocazie la anul.
Ofosu – I-au trebuit câteva
meciuri pentru a se integra, dar
se poate spune cã a confirmat
apoi, a avut evoluþii bune, are
deja 3 goluri ºi un assist. La 29
de ani, ar trebui sã fie decisiv,
pe el nu-l mai creºti pentru a
face profit, aºa cã nimeni nu are
rãbdare cu el, trebuie sã aibã
evoluþii consistente.
Ivan – Nimeni nu mai sperã
ceva de la el, probabil nici Mihai Rotaru, deºi poate acesta mai
trage speranþã sã recupereze
ceva din suma irositã în vara lui
2019 pentru repatrierea lui. 1
gol, 2 assist-uri ºi mulþi nervi
provocaþi în 2020.

Koljic – Trei accidentãri grave în 3 ani pentru el, ghinion
maxim. E evident cã e cel mai
bun vârf din Liga I, cu atât mai
mare e frustrarea cã lipseºte
pentru mult timp. Are 26 de goluri ºi 7 pase decisive în 46 de
meciuri pentru Craiova, aºa cã
orice comentariu e de prisos,
cifrele vorbesc.
Baiaram – Probabil ne-am
aºteptat la prea mult din partea
lui, þinând cont cã împlineºte 18
ani peste douã zile. A dat primul
gol pentru Craiova în meciul de
la Tbilisi, a menþinut Craiova în
cursa pentru titlu cu acel assist
pentru Koljic, la debutul lui Bergodi. Are mare potenþial, fizic
excelent, dar este la o vârstã criticã, nu trebuie sã rateze ºansele care i se oferã.
Mamut – Joacã bine, dar nu
dã gol, pe vremuri fotbaliºtii
aveau o expresie plasticã, imposbil de reprodus, pentru astfel de jucãtori. Când trebuie sãl suplineºti pe Koljic, e clar cã
Mamut e prea puþin, când vezi
de alþi atacanþi mai sunt în lot ºi
ce atacanþi a mai avut echipa în
sezoanele trecute, atunci Mamut
e peste aºteptãri, mai ales cã nici
nu costã mult. 2 goluri ºi 3 pase
de gol în 10 meciuri, dar ºi multe dueluri câºtigate, 3 bare, multe ratãri, implicare totalã în joc,
determinare fantasticã. E un jucãtor de pãstrat, chiar ºi când
va reveni Koljic.
Tudorie – Ca ºi în cazul lui
Cãpãþânã, nu ne-am lãmurit de
ce a fost adus. La Voluntari jucase bine, la Craiova nu a mai
prins nici lotul în ultimele partide.
Bãrbuþ – A avut prea multe
sezoane la dispoziþie sã convingã, dar nu a reuºit. 3 goluri ºi 3
pase de gol anul acesta. Va pleca probabil la varã, când îi expirã contractul. Cel mai probabil, va semna de acum cu o altã
echipã, rãmâne de vãzut dacã va
mai rãmâne sã termine sezonul
în Bãnie.
Mihãilã – An bun pentru el,
drept dovadã ºi transferul peste
hotare, pe o sumã consistentã.
Totuºi, a avut cifre ºi evoluþii
mai bune la naþionala de tineret
decât la Craiova.
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