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La prima ninsoare....

S-a acþionat cu 60 de utilaje ºi s-au
folosit peste 116 tone de antiderapant

3

ACTUALITATE

tru împrãºtierea materialului
antiderapant. Ulterior, în cursul
nopþii de luni, pe fondul ninsorii
viscolite, a fost suplimentat numãrul de utilaje pânã la 60. În primele 12 ore de intervenþie au fost folosite 116,6
tone de material antiderapant în amestec.
pagina

Autovehiculele dotate cu lame ºi dispozitive pentru împrãºtierea materialului antiderapant au intervenit iniþial în zonele de risc
de pe teritoriul municipiului (în zonele de pantã, în intersecþii, sensuri giratorii, pe pasaje)
ºi pe strãzile principale, acþionând pentru
îndepãrtarea stratului de zãpadã depus ºi pen-
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Fãrã precedent în
Uniunea Europeanã
MIRCEA CANÞÃR
Marianne Mikko, ºefa misiunii speciale a Oficiului pentru Instituþii Democratice ºi Drepturile Omului (ODIHR),
în evaluarea alegerilor parlamentare din
România, a afirmat clar ºi concis, cã prin
exprimarea frecventã a preferinþelor politice, Klaus Iohannis a încãlcat standardele internaþionale ºi angajamentele luate de toate þãrile OSCE. Dar... tãcere!
Gravitatea unui asemenea comportament
n-are mare reverberaþie în þarã. Interferarea cu mult patos a preºedintelui Klaus
Iohannis în campania electoralã, recunoscutã de el însuºi, în alocuþiunea searbãdã de luni seara, de la Palatul Cotroceni a fost doar aperitivul, fiindcã în
continuare ne-a anunþat cã se va implica
personal, în negocieri, pentru formarea
unei coaliþii „obligatoriu de dreapta”. În
acelaºi timp, Klaus Iohannis, în mesajul
transmis cu prilejul „Zilei Constituþiei”
ne încredinþa cã va continua sã vegheze
„la respectarea legii fundamentale a þãrii”. Un munte de ipocrizie. Ceea ce mimeazã a nu înþelege este cã s-au pierdut
alegerile de cãtre PNL, ºi prin aportul
sãu personal. Dacã anul trecut, de pil-

dã, în diaspora au fost 944.077 votanþi,
acum au fost sub 300. Dacã anul trecut
Klaus Iohannis obþinea 6,5 mil. voturi,
acum PNL are în jur de 1,2 mil. voturi.
Ceea ce exprimã o crizã de legitimitate
popularã. Cu toate cã n-a reuºit sã aibã
„Parlamentul sãu”, Klaus Iohannis vrea
cu orice preþ „un Guvern al sãu”. Fidel
ºi cât se poate de obedient. Social-democraþii au câºtigat alegerile parlamentare la o diferenþã de 5 procente în faþa
PNL. Harta þãrii este în bunã mãsurã înroºitã, la o participare la vot, este adevãrat, redusã. ªi deºi PNL ºi USR-Plus
au împreunã 40 de procente, iar prin cooptarea UDMR depãºesc cu puþin 45 de
procente, Klaus Iohannis a calculat cã
„forþele de centru-dreapta au peste
50%”. Se forþeazã peste mãsurã dregerea procentajului pentru Partidul Miºcarea Popularã pentru a rezolva din dificultãþile coagulãrii unei coaliþii ºi aºa
heteroclite, cu destulã încãrcãturã conflictualã aprioricã. Ceea ce caracterizeazã
pânã acum „opera” creatoare a actualului preºedinte este sterilitatea. Pretutindeni, în Uniunea Europeanã, partidul care

câºtigã alegerile primeºte necondiþionat
mandatul de a forma viitorul guvern ºi
în situaþia în care nu reuºeºte sã coaguleze majoritatea necesarã, cel încredinþat depune mandatul, preluat de reprezentantul partidului de pe locul doi.
Exemple elocvente la îndemânã sunt
Spania, Grecia, Austria, Suedia º.a.m.d..
Dar Klaus Iohannis nu-ºi asumã rolul de
arbitru imparþial, de mediator, cum stipuleazã Constituþia în vigoare, ci pe acela de preºedinte-jucãtor, exersat oricum
cu mai multã abilitate de predecesorul
sãu. Dupã un an de guvernare, PNL a
dovedit cã nu are resursele politice necesare pentru a trece þara prin criza sanitarã, iar bilanþul macro-economic este
cu adevãrat unul îngrijorãtor. Aºa cum
interpreteazã Klaus Iohannis ºi consilierii sãi Constituþia României, este similar
cu ceea ce fãcea Regele. ªi iatã ce scria
Nae Ionescu prin 1930 într-un articol
intitulat „Criza partidelor politice” din
„Cuvântul”: „Cine stabileºte formal la
noi ordinea de succesiune la guvern?
Regele, care dupã cum se ºtie numeºte ºi revocã pe miniºtrii sãi. Dar

stabilind ordinea de succesiune, deci
acordând unui partid politic mandatul de a forma guvernul, Regele îi acordã totodatã prin zestrea guvernamentalã, ºi majoritatea parlamentarã. Aºa
fiind, tot jocul politic se reduce, în
materie de succesiune la guvern la
hotãrârea Regelui. Ce elemente obiective se oferã însã reflexiunii regale, în momentul în care Suveranul
trebuie sã ia o hotãrâre. Aderenþe
electorale? Nu, de îndatã ce procentul în aceastã materie îl dã zestrea
guvernamentalã”. Cu alte cuvinte, criteriile de selecþie nu erau decât absolut
personale ºi subiective. Klaus Iohannis
este însã preºedintele unei republici, ºi nu
monarhul þãrii. Alegerile au fost oricum
inutile, întrucât preºedintele executã ce i
se recomandã de la Bruxelles sau Berlin
ºi nu ce a exprimat voinþa poporului. Deja
se vehiculeazã ca nume de premier Julien Siegfrid Vasile Mureºan, oferta Berlinului, aºa cum Dacian Cioloº a fost ºi el
la vremea sa oferta Parisului, ne reaminteºte Octavian ªtireanu într-un editorial
de pe site-ul eAzi.ro.

Activitãþi caritabile ºi de catehizare,
în Parohia Iºalniþa
Mai multe acþiuni caritabile ºi de catehizare au
avut loc în aceastã perioadã în Parohia Iºalniþa, sub
coordonarea Grupului parohial „Adormirea Maicii
Domnului”. Grupul parohial a fost înfiinþat la
începutul lunii noiembrie în cadrul Bisericii cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”, la iniþiativa pãrintelui Badea Alexandru Nicolae.
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„Cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei ºi cu purtarea de grijã a pãrintelui protoiereu Ion Nicolae, a fost înfiinþat Grupul parohial „Adormirea Maicii Domnului”. Scopul nostru îl reprezintã implicarea tinerilor în viaþa Parohiei ºi a Bisericii, pentru a arãta cã Biserica este un organism viu ºi cu toþii suntem
chemaþi la mântuire. Tinerii au
fost foarte încântaþi de înfiinþarea acestui grup ºi ne propunem sã dezvoltãm în continuare astfel de proiecte caritabile, culturale ºi de catehizare”, a precizat pãrintele paroh Badea Alexandru Nicolae.
În perioada premergãtoare
sãrbãtorilor de iarnã, pãrintele Badea Alexandru, împreunã cu membrii Grupului parohial, au sprijinit mai multe
familii dezavantajate social
din Parohia Perisoru - Vechi,

în colaborare cu pãrintele
paroh Dumitrana Gheorghe
Rãzvan. Astfel, aceste familii aflate în dificultate au primit alimente neperisabile, în
urma mai multor donaþii fãcute de enoriaºi.

Daruri pentru credincioºi,
în zi de sãrbãtoare

O altã acþiune desfãºuratã
cu implicarea Grupului parohial „Adormirea Maicii Domnului” a avut loc zilele trecute, cu prilejul sãrbãtoririi
Sfântului Ierarh Nicolae.
„Am avut mai multe întâlniri
cu Grupul, unde am vorbit
despre sãrbãtorile de iarnã,
importanþa lor în viaþa noastrã duhovniceascã, iar apoi
am repetat colinde ºi au fost

cântate la serbare. În seara
de 5 decembrie, tinerii au
participat cu bucurie la Slujba Vecerniei unitã cu Litia,
apoi am împodobit bradul ºi
am pregãtit darurile ce urmau sã fie împãrþite de sãrbãtoarea Sfântului Ierarh Nicolae copiilor ºi credincioºilor prezenþi. În ziua de 6 decembrie, la sãrbãtoarea Sfântului Ierarh Nicolae, dupã
terminarea Sfintei ºi Dumnezeieºtii Liturghii, a avut loc
un eveniment festiv unde sa þinut un cuvânt despre importanþa sãrbãtorilor ºi prãznuirea Sfântului Ierarh Nicolae, amintind totodatã cum
trebuie sã ne pregãtim pentru a primi în peºtera inimii
noastre pe Pruncul Iisus, ca

sã putem cânta cu îngerii:
«Slavã întru cei de sus lui
Dumnezeu ºi pe pãmânt
pace, între oameni bunãvoire!»”, a subliniat pãrintele
Badea Alexandru Nicolae.
Biserica „Adormirea Maicii
Domnului” din Parohia Iºalniþa, judeþul Dolj, a fost construitã între anii 1705 - 1706,
în timpul Sfântului Constantin Brâncoveanu. Dupã cum
a relatat pr. Badea Alexandru,
sfântul locaº a fost ridicat de
cãtre fostul mare armaº Petru Obedeanu, care a mai participat ºi la construirea altor
Biserici, printre care Catedrala mitropolitanã „Sfântul
Dumitru” din Craiova ºi Mãnãstirea Jitianu.
MARGA BULUGEAN
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S-a acþionat cu 60 de utilaje ºi s-au
folosit peste 116 tone de antiderapant
Autovehiculele dotate cu lame ºi dispozitive
pentru împrãºtierea materialului antiderapant au
intervenit iniþial în zonele de risc de pe teritoriul
municipiului (în zonele de pantã, în intersecþii,
sensuri giratorii, pe pasaje) ºi pe strãzile principale, acþionând pentru îndepãrtarea stratului de
zãpadã depus ºi pentru împrãºtierea materialului
antiderapant. Ulterior, în cursul nopþii de luni, pe
fondul ninsorii viscolite, a fost suplimentat numãrul de utilaje pânã la 60. În primele 12 ore de
intervenþie au fost folosite 116,6 tone de material
antiderapant în amestec.

form prevederilor Programului comun de acþiune pentru
deszãpezirea, prevenirea ºi
combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul
de iarnã 2020-2021.
Dupã curãþarea ºi aducerea
“la negru” a strãzilor cu grad
de prioritate 1, s-a trecut la
îndepãrtarea zãpezii depuse
pe strãzile cu grad de prioritate 2, urmând ca, din din di-

mineaþa zilei de 8 decembrie,
utilajele angrenate în activitatea de deszãpezire sã intervinã pe strãzile secundare din
cartierele de case ale municipiului ºi între blocuri, con-

500 de lucrãtori au acþionat
pentru îndepãrtarea zãpezii
de pe trotuare

De asemenea, începând
din aceastã dimineaþã, 500 de
lucrãtori din cadrul SC Salu-

britate Craiova SRL, Regiei
Autonome de Administrare a
Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, SC RAT
Craiova SRL ºi SC Termo
Craiova SRL au acþionat pentru îndepãrtarea zãpezii de pe
trotuare în toate zonele Craiovei, cu prioritate în zonele
de acces cãtre spitale, instituþii publice ºi unitãþi de alimentaþie publicã, treceri de
pietoni ºi staþiile mijloacelor
de transport în comun. “SC
Salubritate Craiova SRL, în
calitate de operator care are
delegatã activitatea de deszãpezire în municipiul Craiova,
face apel la cetãþenii municipiului: sã parcheze autovehiculele astfel încât sã nu îngreuneze acþiunea utilajelor
de deszãpezire; sã depozite-

ze zãpada îndepãrtatã de pe
maºini pe spaþiul verde din
apropiere sau, dacã nu este
posibil, în grãmezi, la marginea trotuarului, astfel încât sã
nu fie afectatã circulaþia pietonalã sau pe carosabil, lângã bordurã, astfel încât sã nu
fie afectatã circulaþia autovehiculelor ºi scurgerea apei în
sistemul de canalizare; sã
degajeze zãpada de pe cãile de
acces în blocuri sau de pe
trotuar, în dreptul imobilului
în care locuiesc; sã nu arunce zãpada pe carosabil. Deþinãtorii cu orice titlu ai spaþiilor comerciale de pe teritoriul
municipiului au obligaþia de a
îndepãrta zãpada din dreptul
acestora”, se precizeazã în
comunicatul de presã al SC
Salubritatea SRL Craiova.
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Proiect european la Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj este partener într-un proiect european, care reuneºte ºase
participanþi din tot atâtea þãri. Este vorba despre
Proiectul Erasmus+ „My Europe - Your Europe YourSay” ( ME-YOU-US).
Obiectivele acestui proiect
urmãresc: înþelegerea, respectarea ºi promovarea drepturilor omului; promovarea
toleranþei, deschiderii cãtre
valorile specifice altor culturi ºi a dialogului intercultural; valorizarea fiecãrui
membru al societãþii ca fiinþã umanã autenticã; participarea elevilor, în calitate de
cetãþeni activi ºi responsabili,
la viaþa comunitãþii; dobândirea unor cunoºtinþe de
bazã cu privire la incluziu-

destinat în primul rând profesorilor de gimnaziu în vederea dobândirii unor metode non-formale ºi utilizarea
acestora în activitãþile de învãþare ale elevilor. În cadrul
proiectului, au fost realizate: Manualul profesorului,
tradus pentru fiecare þarã
partener, 134 resurse didacticei proiect vizeazã necesitatea implicãrii cetãþenilor în
vederea respectãrii drepturilor omului ºi a realizãrii dialogului intercultural.

nea socialã ºi diversitatea
culturalã; obþinerea unor capacitãþi de transformare a
potenþialelor conflicte în dialoguri interculturale. Aflat în
cel de al treilea an de implementare, proiectul Erasmus+„My Europe - Your Europe
- YourSay”( ME-YOU-US)
rãspunde tuturor provocãrilor legate de pandemia CODID 19, activitãþile asumate
fiind mutate în mediul online . Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj ºi partenerii
sãi, Fondacia Prosveta – Sofia, ªcoala nr. 17 „Damian
Gruev”, ªcoala Primarã
„Bratya Miladinovi”, 54 SU
„St. Ivan Rilski” (Bulgaria),
Instituto Politecnico De Santarem (Portugalia), Spoleczna Akademia Nauk (Polonia), Astiki Mi Kerdoskopiki
Etairia Aenao (Grecia), Fundacion Altius Francisco De
Vitoria (Spania) au regândit
scenariul desfãºurãrii activitãþilor, astfel încât acest proiect sã fie unul de succes,
cu atât mai mult cu cât este

Declaraþii
referitoare la
proiect
În perioada 2-6 noiembrie 2020, s-a desfãºurat
cea de a doua sesiune de
formare, on-line, la care au
participat cinci profesori
din Craiova, care predau
disciplinele socio-umane.
În cadrul activitãþilor, ca
modalitate de feed-back
pentru activitãþile proiectului deja desfãºurate, fiecare þarã partener a oferit
noilor cursanþi o scurtã radiografie a celor doi ani de
activitate, elaboratã într-un
stil original. Gândite ca o
activitate care sã articuleze coerent ºi eficient eforturile pedagogice, ºtiinþifice ºi educative ale profesorilor europeni, activitatile proiectului s-au dovedit,
pe parcursul evoluþiei lor,
o reuºitã. Iatã câteva impresii ale profesorilor craioveni care au participat la
activitatea de formare on-

line de la începutul lunii
noiembrie 2020. Redãm
câteva declaraþii: ”Consider cã activitatea de form a re l a c a re a m p a r t i c i pat în perioada 2 - 6 noiembrie 2020, în cadrul
p ro i e c t u l u i M y E u ro p e ,
Yo u r E u r o p e , Yo u r S a y /

My-You-Us, mi-a dezvoltat
abilitãþile pentru desfãºurarea activitãþilor de edu-

c a þ i e p e n t r u d re p t u r i l e
omului în ºcoalã. Trainingul s-a bazat pe metode interactive ºi au fost prezentate activitãþi atractive ce
pot fi derulate cu elevii din
clasele gimnaziale, având
ca obiective cunoaºterea ºi
re s p e c t a re a d re p t u r i l o r
o m u l u i , f o r m a re a º i d e z voltarea abilitãþilor de implicare activã în viaþa comunitãþii, respectarea valorilor bazate pe toleranþã ºi acceptarea diversitãþii” (Prof. Florenþa Avram,
C.J.R.A.E Dolj, L.T. „Tud o r A rg h e z i ” , C r a i o v a ) ;
”Mi-a facut o deosebitã
plãcere sã particip la acest e a c t i v i t ã þ i ! To t u l a f o s t
extrem de bine organizat.
Formatorii- foarte bine
pregatiti, ne-au împãrtãºit atât de multe noutãþi
din domeniu ! Am experimentat metode modern
adaptate învãþarii on-line,
exerciþii ºi aplicaþii antrenante, pe înþelesul tuturor
elevilor… Am învãþat, am
cerut sfaturi ºi m-am implicat. Cred cu tãrie cã un
profesor motivat, implicat,
informat reuºeºte sã-ºi mobilizeze la rândul sãu ele-

vii, ceea ce voi face ºi eu
în cadrul activitãþilor pe
care urmeazã sã le desfãºor” (prof. Simona Craciunescu, C.J.R.A.E Dolj,
ªcoala gimnazialã “Gheorghe Bibescu” Craiova);
”Trainerii au reuºit sã creeze o atmosferã plãcutã,
relaxantã, ne-au captatat
atenþia prin activitãþi
atractive ºi interactive. Au
alternat sesiunile de form a re c u l u c r u l î n e c h i p e
pentru a rezolva situaþiileproblemã enunþate. În concluzie, a fost o experienþã
plãcutã ºi instructivã!”
(prof. Chiripuº Traudia,
Scoala Gimnazialã : ”Nicolae Romanescu” Craiova).
Pe parcursul sãu, Proiectul Erasmus+ „My Europe
- Your Europe - YourSay”(ME-YOU-US) a avut un
impact deosebit asupra
profesorilor, elevilor ºi pãrinþilor. În acest an ºcolar
continuã activitãþile sãptãmânale de învãþare a elevilor din cele ºase þãri partenere, completarea unor
chestionare atitudinale de
cãtre elevi, etc. Proiectul
se va finaliza la sfârºitul
anului ºcolar 2020-2021.
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Anunþul tãu!

publicitate
VÂNZÃRI
APARTAMENTE
VÂND apartament 2 camere, ultracentral, Piaþa
Prefecturii. Telefon:
0768/107.255.
Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.
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ANUNÞ PUBLIC
U.A.T. Oraº Dãbuleni anunþã publicul interesat

PRIMÃRIA Comunei Drãnic, tiasupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de
tular al proiectului „Extinderea remediu pentru proiectul “Înfiinþare reþea de distribuþie
þelei de alimentare cu apã prin reagaze naturale de presiune redusã în oraºul Dãbuleni,
lizarea unui puþ forat, comuna Drãjudeþul Dolj” faza-studiu de fezabilitate, propus a fi
nic, jud.Dolj”, anunþã publicul inamplasat în oraºul Dãbuleni.
teresat asupra luãrii deciziei etaInformaþiile privind proiectul propus pot fi conCASE
pei de încadrare de cãtre Agenþia Vând casã veche, Cra- sultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1,
pentru Protecþia Mediului Dolj, în ioviþa. Telefon: 0729/ Craiova, Dolj ºi la sediul primãriei Oraºului Dãbuleni, str. Unirii, nr. 15, în zilele de luni pânã joi între
cadrul procedurii de evaluare a im- 960.795.
Proprietar,
vând
casã
pactului asupra mediului, pentru nouã, BORDEI. Telefon: orele 8.00 – 16.00 ºi vineri între orele 8.00 – 14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la seproiectul „Extinderea reþelei de ali- 0752/641.487.
diul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, Craiova.
mentare cu apã prin realizarea unui
CUMPÃRÃRI
puþ forat, comuna Drãnic, jud.Dolj”, Cumpãr apartament 3
propus a fi amplasat în comuna camere, centru. Telefon
Drãnic, sat Drãnic, judeþul Dolj. 0729/960.795.
ANUNÞ PREALABIL PRIVIND AFIªAREA
Proiectul deciziei de încadrare ºi TERENURI
PUBLICÃ A DOCUMENTELOR TEHNICE
motivele care o fundamenteazã pot Vând teren intravilan –
ALE CADASTRULUI
fi consultate la sediul Agenþiei pen- Cârcea la stradã –
tru Protecþia Mediului Dolj, din Cra- 4.000 mp – 10 euro neTelefon: 0766/
iova, str.Petru Rareº, nr.1, jud.Dolj, gociabil.
Unitatea administrativ-teritorialã GHIDICI, din ju503.967.
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publicitate

ANUNT PUBLIC
S.C. OLTYRE S.R.L. titular al proiectului “DESFIINTARE CONSTRUCTII AGRO-INDUSTRIALE - SILOZ JIUL : C2, C9, C10, C11, C12,
C13, C14, C15, C17, C18, C19,C21, C24, C25,
C26, C28, C29" anunta 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 : “ DESFIINTARE CONSTRUCTII AGRO-INDUSTRIALE - SILOZ JIUL : C2,
C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C17, C18,
C19, C21, C24, C25, C26, C28, C29” propus a fi
amplasat in Municipiul CRAIOVA, Strada SARARILOR, Nr. 51, Judetul DOLJ.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o
fundamen-teaza pot fi consultate la sediul APM
Dolj, din Craiova , strada Petru Rares , nr.1, Judetul Dolj in zilele de luni-joi intre orele 8,00-16,30
si vineri intre orele 8,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet : 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.
SC Casa Noastrã SRL, titular al proiectului ,,Extindere capacitate de producþie din profile de aluminiu: construire halã producþie tâmplãrie aluminiu, vopsitorie, sistem de depozitare profile aluminiu automatizat, copertinã metalicã, platformã
circulaþie’’, 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
,,Extindere capacitate de producþie din profile de aluminiu: construire halã producþie tâmplãrie aluminiu,
vopsitorie, sistem de depozitare profile aluminiu
automatizat, copertinã metalicã, platformã circulaþie’’,
propus a fi amplasat în comuna Pieleºti, sat Pieleºti,
sectorul T81, P1, 2, 3, 4, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, Corp 1, str. Calea Bucureºti, nr. 113, jud. 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 8.00 - 16.30 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 APM Dolj.

PRIMÃRIA ORAªULUI DÃBULENI,
JUDEÞUL DOLJ
a n u n þ ã:
Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs pentru ocuparea postului vacant de naturã contractualã:
1. Conducãtor autospecialã în cadrul Formaþiei
de intervenþie al Serviciului Voluntar pentru Situaþii
de Urgenþã.
Nivelul studiilor ºi vechimea în specialitatea studiilor:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomã de bacalaureat;
- permis de conducere, categoria B, C, E.
Dosarele de înscriere se depun începând cu data de
07.12.2020, ora 800 pânã pe data de 18.12.2020, ora
16 00, la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, str. Unirii
nr. 15, jud. Dolj
data, ora ºi locul susþinerii probei practice –
29.12.2020, ora 1000 , la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii, nr. 15;
data, ora ºi locul susþinerii probei scrise –
29.12.2020, ora 1400 , la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii, nr. 15;
- data ºi locul susþinerii interviului – în maxim 4 zile
lucrãtoare de la susþinerea probei scrise, la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15.
Datele de contact ale persoanei care asigurã secretariatul comisiei de concurs: Broºteanu Otilia-Denisa, tel. 0251/334.317 int. 109.
P R I M A R,
jr. AUREL BÃJENARU
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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Mediaºul, victima preferatã a juveþilor
Dupã cea mai bunã prestaþie din acest sezon,
Craiova a învins-o pe Gaz Metan ºi rãmâne
aproape de liderul FCSB

Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaº 3-1
Au marcat: Cicâldãu 2, Ofosu 38, Bãrbuþ 58 / Cardoso 50.
Universitatea Craiova: Pigliacelli 6 – Vlãdoiu 6, Bãlaºa 6
(78 Papp), M. Constantin 6, Bancu 7 – Screciu 5 (57 Mateiu)
6, Nistor 6 (86 Cãpãþânã), Cicâldãu 7 – Bãrbuþ 7, Ofosu 8,
Mamut 7. Antrenor: Cornel Papurã. Rezerve: Marinescu –
Vãtãjelu, Câmpanu, V. Constantin, Tudorie.
Gaz Metan Mediaº: Buzbuchi – Butean, Yuri, Larie, Velisar – Alceus, Francisco Junior (46 Cardoso 69 Niþu) – Horºia
(63 Chamed), Deaconu, Ze Manuel – Nuno Valente (63 Sambu). Antrenor: Jorge Costa. Rezerve: Popa – Romeo, Baco,
P. Costea.
Arbitru: Horaþiu Feºnic 6. Stadion: „Ion Oblemenco”.
Gaz Metan rãmâne pânã la
capãt victima preferatã a ªtiinþei
anul acesta. A patra victorie din
tot atâtea dueluri au bifat oltenii,
trei dintre ele cu Papurã pe bancã, iar pentru ultima craiovenii
se pot bucura din mai multe
motive. În primul rând, a fost cel
mai bun joc al ªtiinþei din acest
sezon, în care am tânjit dupã niºte fotbal ºi ni se oferise cu þârâita. Apoi, victoria era mai mult
decât necesarã, atât pentru a încheia perioada nefastã, dar ºi
pentru cã rivalele de pe podium
câºtigaserã, iar FCSB pare chiar
de neoprit. Totodatã, ªtiinþa a
bifat un succes important pentru cã era vorba de un adversar
în formã, agresiv, care câºtigase meciuri importante ºi marcase în exces în ultima vreme. S-a
confirmat cu aceastã ocazie ºi
succesul concludent din Cupã,
chiar dacã rivala a fost de alt
calibru acum. În sfârºit, finalul
de an propune un program intens, dificil, iar pentru moral erau
esenþiale aceste trei puncte.
Ca ºi la victoriile de la început de an contra Gazului, scorul a fost deschis în primele
minute de Alex Cicâldãu. Dupã
ce înscrisese în minutele 7 ºi 3
în meciurile de la început de an
cu Mediaºul, decarul ªtiinþei a
fost ºi mai grãbit, punctând
acum în al doilea minut. Bãrbuþ
l-a scos uºor din joc pe Velisar
ºi l-a gãsit pe Bancu la a doua
barã, cãpitanul a ºutat în portar,
dar imediat a gãsit assist-ul pentru Cicâldãu. Decarul a prins, cu
stângul, unica breºã spre plasã,
deºi jumãtate din echipa Mediaºului se afla în careul mic. În
continuare, meciul a propus o
sarabandã de cornere, la ambele porþi, nefructificate. Dupã ce
a avut posesie superioarã în primul sfert de orã, oaspeþii s-au
strâns treptat spre propriul careu, iar când au încercat sã facã
pasul în faþã, au fost taxaþi.
Mamut, care joacã din ce în ce
mai bine rolul de pivot, l-a lansat pe Ofosu pe contraatac, ºi
germano-ghanezul a încheiat
ideal cursa din stânga, cu ºut la
colþul lung.
În repriza secundã a apãrut
pe teren Cardoso ºi ne-a oferit

faza serii ºi a etapei, driblând jumãtate din echipa Craiovei, cu
portar cu tot, ºi a marcat golul
de relansat meciul. În primãvarã, „Miticã” reuºise o acþiune similarã pe „Ion Oblemenco”, obþinând atunci un penalty. Craiova n-a pãrut sã acuze ºocul, revenind în atac, destul de sigurã
pe sine ºi n-a avut emoþii pentru
victorie. Mai întâi, Ivan Mamut
a reluat excelent cu capul, dar
n-a scãpat de ghinion, fiindcã a
þintit bara pentru a treia oarã de
când e la Universitatea. Imediat,
Ofosu ºi-a încununat cea mai
bunã prestaþie de când a sosit
în Bãnie cu un assist pentru Bãrbuþ, care a marcat cu ºoldul, din
careul mic. Pe centrarea lui Cicâldãu, Bãlaºa putea mãri diferenþa, dar pe cât de frumoasã a
fost apariþia în faþa adversarului ºi detenta, pe atât de imprecisã s-a dovedit lovitura de cap.
Pe final, covorul de pe „Ion
Oblemenco” a devenit alb dupã
ninsoarea abundentã, în timp ce
ªtiinþa a rãmas la fel de ofensivã, totuºi fãrã a-ºi mai penaliza
adversarul preferat de anul acesta. Craiovenii rãmân la douã
puncte de lider ºi dupã aceastã
etapã ºi trebuie sã câºtige la Arad
pentru a avea, la derby-ul cu
FCSB, posibilitatea de a reveni
pe prima poziþie.

Bancu: „Trebuia sã câºtigãm
neapãrat, fiindcã se distanþa
FCSB”

Dupã succesul cu Mediaºul,
cãpitanul oltenilor, Nicuºor
Bancu, a declarat cã victoria
era obligatorie pentru alb-albaºtri, dupã ce FCSB ºi CFR
câºtigaserã în runda aceasta.
„Ne doream cu toþii sã câºtigãm neapãrat acest meci, fiindcã echipele din faþã câºtigaserã ºi ele ºi se distanþa
FCSB. Trebuia sã câºtigãm sã
rãmânem lângã ele, am avut
atitudine bunã ºi ne-a ieºit jocul
ºi am câºtigat. Luãm meci cu
meci, vedem ce putem realiza.
Am început bine, am dat gol repede, pe final a fost destul de
greu, se aluneca ºi mingea se
încãrca de zãpadã, dar fotbalul
se joacã ºi în astfel de condiþii”
a spus Nicuºor Bancu.

Alexandru Cicâldãu a afirmat cã este
cel mai rapid gol pe
care l-a marcat în
carierã. „Era cel mai
important sã câºtigãm ºi am fãcut-o,
dar ºi dupã o evoluþie destul de bunã a
noastrã. Este cel mai
rapid gol din cariera
mea, nu cã am eu
foarte multe goluri
marcate sau cã am
eu o carierã foarte
lungã în spate, dar
nici nu conteazã
cine dã gol, ci sã
câºtigãm. La fiecare meci mergem cu
gândul de a lua toate cele 3 puncte. A
fost destul de greu
pe final, fiindcã a
nins, dar trebuie sã
ne adaptãm indiferent de condiþii” a
declarat Alex Cicâldãu. Dacã în perioada petrecutã la Viitorul, Alex Cicâldãu a marcat un singur gol ºi
acela contra Craiovei, de când se
aflã la Universitatea, mijlocaºul
de 23 de ani are nu mai puþin de
25 de goluri în 95 de apariþii. În
acest sezon, „Cic” are 5 goluri
ºi o pasã de gol în 11 meciuri.

Jorge Costa: „Craiova a fost
echipa mai bunã”

Dupã succesul de luni, antrenorul Cornel Papurã s-a declarat mulþumit de prestaþia echipei. „Un meci bun, per ansamblu, am meritat sã câºtigãm. Am
început bine partida, în repriza
a doua adversarul ne-a pus în
dificultate o datã, dar am rãmas
stãpâni pe situaþie ºi am reuºit
sã câºtigãm cele trei puncte. Maº bucura sã marcãm mai mult,
le-ar da foarte mare încredere
bãieþilor, dar fotbalul este fãcut
ºi din ratãri. Nu sunt supãrat pe
jucãtori ºi nici nu voi fi, se întâmplã sã greºim, sã luãm gol,
sunt alãturi de ei, chiar dacã
luãm gol trebuie sã revenim ºi
sã marcãm iar. Important este
sã fim o echipã ºi sã revenim.
Cardoso este un jucãtor talentat
ºi a marcat un gol frumos, speculând o greºealã a noastrã. Presiune este la fiecare meci, indiferent dacã joci primul sau ultimul în etapã, dar trebuie sã dai
totul sã câºtigi, indiferent de
adversar. Nu ne facem calcule,
trebuie sã ne facem jocul nostru ºi sã câºtigãm” a spus Cornel Papurã dupã victoria cu
Mediaºul.
De partea cealaltã, Jorge
Costa, antrenorul lui Gaz Metan Mediaº, a recunoscut superioritatea adversarului ºi s-a
declarat nemulþumit de atitudinea jucãtorilor sãi, precum ºi
de arbitraj.
„Nu a fost un meci perfect
fãcut de noi, asta e clar. Departe
gândul de asta. Am primit rapid
gol, am început meciul de la 01. Am încercat sã pasãm mai

iam sã-mi vãd jucãtorii cã atacã.
Nu mi-a plãcut arbitrajul, au fost
mici faze în care am fost dezavantajaþi. Apoi Craiova a oprit
atacurile noastre fãrã sã primeascã vreun cartonaº galben ºi
a închis meciul. Dar asta nu este
o scuzã pentru noi. Craiova a
fost echipa mai bunã“, a declarat Jorge Costa.

mult ºi sã încercãm egalarea, am
avut ºi o ocazie, apoi ei au marcat golul doi. În partea secundã
am reuºit sã marcãm, dar la doar
cinci minute ei au refãcut diferenþa. Îmi este destul de greu sã
vorbesc dupã o înfrângere, dar
m-a deranjat faptul cã am renunþat prea devreme la luptã. Puteam
sã mai primit goluri, dar eu vo-

Liga I, etapa a XII-a
Voluntari – Clinceni 3-3
Au marcat: Gheorghe 25 – pen., 90, C. Achim 33 – pen. /
Bilali 10, Cebotaru 14, Rusescu 89.
FC Argeº – Dinamo 0-1
A marcat: Camara 7.
Sepsi – FC Botoºani 2-2
Au marcat: Mitrea 55, Dimitrov 90 / Târcoveanu 36, Keyta 53.
FCSB – UTA 3-0
Au marcat: Man 76 – pen., Coman 89, Olaru 90.
Viitorul – Hermannstadt, amânat
Poli Iaºi – CFR Cluj 0-2
A marcat: Deac 14, 78 – pen.
Astra – Chindia 0-0
„U” Craiova – Gaz Metan 3-1
Au marcat: Cicâldãu 2, Ofosu 38, Bãrbuþ 58 / Cardoso 50.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

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

12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
11
12
12
12

10
9
7
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
3
2
2

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

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

34-12
17-6
14-6
17-12
14-9
12-14
17-15
7-9
17-19
18-20
17-19
13-14
11-16
12-31
11-20
10-19

30
28
24
20
20
17
16
15
14
13
13
12
11
10
9
9
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