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ªtiinþa revine în Albania,
Emmanuel Macron pe
în cupele europene
douã fronturi!
sport / 8

iunie, la examenul de Evaluare Naþionalã, la Centrul de examen de la ªcoala Gimnazialã din Predeºti, au fost nevoiþi sã susþinã un alt examen, în decurs de câteva
ore, pentru cã s-au greºit subiectele. Aºa

cum am prezentat ºi noi, copiii au avut în
faþã subiecte care erau destinate celor de
etnie maghiarã, dar în Limba românã. Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a venit,
astãzi, cu explicaþii în acest sens.
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Ieri, la Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, a avut loc o conferinþã de presã, prin
care s-au explicat greºelile, unele din ele
impardonabile, prin care elevii, care au
susþinut proba de Limba românã, pe 14
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actualitate

Emmanuel Macron pe douã fronturi!
MIRCEA CANÞÃR
Aflat la Constanþa, la baza militarã Mihail Kogãlniceanu, pentru a saluta efectivul de 500 de militari francezi, staþionaþi aici, cu misiunea consolidãrii flancului estic al NATO, preºedintele Emmanuel Macron s-a ferit de toate complezenþele, în referirile la Rusia „care este
agresorul”, dar a subliniat cã omologul
sãu ucrainian Volodimir Zelenski va trebui „la un moment dat sã negocieze cu
Moscova sfârºitul rãzboiului din Ucraina(...). Dificultatea este acum cã trebuie sã fim lucizi ºi sã admitem cã nu suntem într-un rãzboi cu Rusia. Deci fie
victoria militarã a Ucrainei, fie un acord
Ucraina-Rusia” (apud RFI). „Eu cred cã
suntem într-un moment în care avem
nevoie de semnale politice clare, noi UE,
în privinþa Ucrainei, a poporului ucrainean, în contextul în care rezistã cu
eroism de mai multe luni”. Emmanuel
Macron e un lider european de referinþã
ºi în acelaºi timp un politician cu destul
relief, în comparaþie cu alþii, nu lipsit de
dexteritãþi ºi rafinamente europene. Nuºi permite penumbre sau incertitudini,

ºtie ce înseamnã profesionalismul în
materie de diplomaþie, ºtie sã se prefacã
atât de bine, încât ai impresia cã ºi crede, întotdeauna, ce spune. E drept cã la
Constanþa, de unde s-a deplasat la Chiºinãu, pentru o discuþie cu Maia Sandu
ºi poate... la Kiev, unde urma sã se alãture lui Olaf Scholz ºi Mario Draghi,
gândul îi era mai degrabã la ceea ce lãsase „acasã”, unde duminicã 19 iunie a.c.
îl aºteaptã al doilea tur al alegerilor legislative, cu importanþa lor cardinalã, ºi
la plecarea spre România, pe aeroportul
Orly, reclamase „în numele interesului
superior al naþiunii o majoritate solidã”,
oricum greu de atins, din moment ce
dupã primul tur cele douã mari blocuri
politice „Ensemble” (majoritatea prezidenþialã) ºi „NUPES” (partidele de stânga – Franþa Nesupusã, social-democraþii, ecologiºtii, comuniºtii) sunt umãr la
umãr (25,75% vs. 25,66%). Diferitele
instituþii de sondare a opþiunii de vot prezic o victorie a macroniºtilor (255-295
mandate ºi 150-210 pentru NUPES).
Majoritatea absolutã este fixatã la 289

de mandate. Jean Luc Melenchon, liderul NUPES, rãmâne încrezãtor, o criticã
vehement pe Elisabeth Borne, actualul
prim-ministru, pentru refuzul unei dezbateri publice directe ºi dupã ce l-a susþinut pe Macron în turul doi al alegerilor
prezidenþiale crede în victoria sa, ºi obligarea, graþie scorului matematic obþinut,
de a fi luat la guvernare. Fotografia premergãtoare zilei de duminicã aratã astfel: 272 confruntãri directe NUPES vs.
Ensemble; 52 dueluri directe NUPES vs.
RN (Reuniunea Naþionalã a Marinei Le
Pen); 26 dueluri NUPES vs. LR (Republicani); 107 dueluri RN vs. Ensemble;
19 dueluri LR vs. Ensemble; 8 dueluri
triunghiulare. Calculele matematice optimiste deseneazã astfel lucrurile: 236
mandate –cel puþin- pentru Ensemble ºi
186 mandate –cel puþin- pentru NUPES.
Ceea ce ar însemna obligaþia unei cooperãri, având în vedere ortodoxia bugetar-europeanã, chestiunea pensionãrii la
65 de ani º.a.m.d.. Dar sã revenim.
Emmanuel Macron, la baza militarã Kogãlniceanu, a spus ceea ce trebuiau sã

audã militarii francezi. Fãrã a reitera mota-mot ceea ce afirmase la 12 iunie a.c.,
într-o conferinþã de presã comunã cu
preºedintele finlandez, secretarul general NATO Jens Stoltenberg: „Pacea este
posibilã în Ucraina. Singura chestiune
este de a ºti care este preþul pentru aceastã pace. Cât de pregãtiþi sunt ucrainenii
sã sacrifice din teritoriu, independenþã,
suveranitate, libertate ºi democraþie. O
dilemã moralã foarte dificilã”. Chiar dacã
a iritat multã lume, aidoma lui Henry Kissinger, la Forumul economic de la Davos, când a afirmat cã „nu trebuie sã-l
umilim pe Vladimir Putin cu care va trebui sã negociem, într-o bunã zi”, Emmanuel Macron a dat de înþeles unele
lucruri, nu multe, care trebuie decriptate într-o cheie, deloc la îndemâna tuturor. La summit-ul european din 23-24
iunie se va discuta cererea de aderare a
Ucrainei la UE, iar o sãptãmânã mai târziu, la Madrid va avea loc summit-ul
NATO. Aflat pe douã fronturi în aceste
zile, Emmanuel Macron s-a ferit sã le
rateze pe amândouã.

“Cazul Predeºti” de la Evaluarea Naþionalã:
se vor lua mãsuri, unele dure
Ieri, la Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
a avut loc o conferinþã de presã, prin care sau explicat greºelile, unele din ele impardonabile, prin care elevii, care au susþinut proba de Limba românã, pe 14 iunie, la examenul de Evaluare Naþionalã, la Centrul de
examen de la ªcoala Gimnazialã din Pre-

deºti, au fost nevoiþi sã susþinã un alt examen, în decurs de câteva ore, pentru cã s-au
greºit subiectele. Aºa cum am prezentat ºi
noi, copiii au avut în faþã subiecte care erau
destinate celor de etnie maghiarã, dar în Limba românã. Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a venit, astãzi, cu explicaþii în acest sens.
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Pe 14 iunie, a avut loc prima
probã a Evaluãrii Naþionale, susþinutã de absolvenþii clasei a VIIIEDITOR:
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a. În Dolj a apãrut un eveniment
deosebit: la ªcoala Gimnazialã
din Predeºti, cei 14 candidaþi,
care participau la examen au primit subiecte, tot în Limba românã, dar destinate celor de etnie
maghiarã. Nimeni nu ºi-a dat seama de greºealã, mai ales comisia
care era îndrituitã sã facã acest
lucru. De abia dupã ieºirea candidaþilor, când aceºtia au vorbit
cu alþi colegi, s-a vãzut greºeala.
Aceiaºi 14 elevi au fost nevoiþi
sã repete examinarea, dupã douã
ore, cu subiectele de rezervã.
Astãzi, 15 iunie, ISJ Dolj a încercat sã lãmureascã situaþia. “Sa aflat de aceastã situaþie dupã
ce elevii au ieºit din examen.
Comisia de la Predeºti trebuia sã
observe prima aceste nereguli.
Când am aflat, l-am sunat pe
Secretarul de Stat, Florin Lixandru, preºedintele Comisiei Naþionale pentru Evaluarea Naþionalã, despre aceste nereguli. S-au
luat ºi primele mãsuri, astfel încât doamna director sã fie demisã, la fel ca ºi ceilalþi membri ai
Comisiei. Copiii au fost cei afec-

taþi ºi, din câte ºtiu, nici nu au
avut un psiholog lângã ei. Din
pãcate, elevii au fost principalii
afectaþi”, a precizat prof. Oana
Zaharie, inspector general - adj.
al ISJ Dolj, preºedinte al Comisiei Judeþene pentru Evaluarea
Naþionalã.

Cine greºeºte plãteºte

Sunt culpe, care nu pot fi trecute cu vederea. Se pare cã, undeva, când s-au listat subiectele
ºi broºurile, cineva nu a fost atent
ºi a listat alte subiecte, decât cele
necesare. Greºeala este omeneascã, dar, în acest caz, e mai mult
decât atât. Dupã semnalarea faptului, cel care s-a deplasat la Predeºti a fost prof. dr. Daniel Alexandru Ion, inspector general al
ISJ Dolj. “Era normal sã fiu prezent. Colega mea, Oana Zaharie,
era prezentã în Centrul de tranzit,
la Liceul Teoretic “Henri Coandã”, unde au fost aduse peste
4.000 de lucrãri. De aceea, m-am
deplasat la Predeºti, pentru a vedea situaþia. Oricum, am propus
mãsuri de încetare a activitãþii de

manager a directorului ºi a membrilor comisiei, care trebuie aprobate astãzi, 15 iunie, în Consiliul
de Administraþie al ISJ Dolj”, a

precizat Daniel Alexandru Ion. Ca
o concluzie, cine a greºit sã plãteascã, fãrã lacrimi ºi alte cele...
CRISTI PÃTRU
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educaþie / culturã

FUN IN SUMMER 2022
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organizeazã, în intervalu liulie-august 2022, proiectul educaþional „Fun in Summer”. Ca ºi în anii precedenþi, Fun
in Summer cuprinde cursuri ºi ateliere gratuite desfãºurate de bibliotecarele Mãdãlina Bãileºteanu ºi Sofia Cercel, coordonatoare ale American Corner Craiova.
Activitãþile propuse pentru lunile iulie ºi august se vor
desfãºura fizic, la sediul Bibliotecii Aman (în sala Marin
Sorescu, compartimentu lMediatecã ºi American Corner) ºi se adreseazã elevilor de gimnaziu (clasele V-VIII),
dupã cum urmeazã:
Luni: – Movie Club (10.00-11.00)
Miercuri: – English Club (10.00-11.00)
Joi: – Spanish Club (10.00-11.00)
Vineri: – Games Day (10.00-11.00)
Înscrierile se realizeazãînperioada 14 – 24 iunie, înintervalulorar 09.00 – 15.00, înlimitalocurilordisponibile:
· personal, la sediul central al BiblioteciiJudeþene
„AlexandruºiAristiaAman”, compartimentulMediatecãºi
American Corner.
· telefonic, la numãrul 0251 532 267, interior 110.
Înscrierile sunt necesare doar pentru cursurile de limba englezã ºi limba spaniolã. Pentru activitãþile care includ jocurile de masã ºi vizionarea de filme, este suficient ca elevii sã se prezinte fãrã a se înscrie în prealabil.
English Club este un curs de conversaþie ºi dezbatere

în limba englezã, dedicat elevilor din clasele V-VIII, scopul fiind acela de a-ºi dezvolta abilitãþile de comunicare
în limba englezã, gândirea criticã, îmbogãþirea vocabularului ºi fixarea noþiunilor de gramaticã.
Cursul se va desfãºura sãptãmânal, în lunile iulie ºi
august, în fiecare zi de miercuri, în intervalul orar 10.0011.00. Prima întâlnire va avea loc miercuri, 6 iulie.
Spanish Club este un curs de limba spaniolã, dedicat
elevilor din clasele V-VIII, începãtori, care nu au mai
avut contact cu limba pânã acum, însã doresc sã înveþe
noþiuni de limbã, culturã ºi civilizaþie spaniolã.
Cursul se va desfãºura sãptãmânal, în lunile iulie ºi
august, în fiecare zi de joi, în intervalul orar 10.00-11.00.
Prima întâlnire va avea loc joi, 7 iulie.
Movie Club se va desfãºura sãptãmânal, în lunile iulie
ºi august, în fiecare zi de luni, în intervalul orar 10.0011.00. Prima întâlnire va avea loc în data de 4 iulie. Pe
parcursul întâlnirilor se vor viziona filme de animaþie,
filme documentare sau ecranizãri ale operelor literare.
Pentru Movie Club nu este nevoie de înscriere în prealabil.
Games Day se va desfãºura sãptãmânal, în lunile iulie
ºi august, în fiecare zi de vineri, începând cu ora 10.00.
Prima întâlnire va avea loc vineri, 8 iulie. Propunem o
colecþie interesantã de jocuri educative ºi de recreaþie,
precum: ºah, puzzle-uri, Monopoly, Dixit sau Cluedo.
Pentru Games Day nu este nevoie de înscriere în prealabil.
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Pe aripile
poeziei,
în limba
lui Moliere
Încã de la crearea sa, în 2014, Asociaþia
Membrilor Ordinului „Palmes Académiques”
din România (AMOPA ROUMANIE) a inclus
printre obiectivele sale ºi stimularea creativitãþii literare a tinerilor în limba lui Moliere, prin
participarea lor la concursul Défense et illustration de la langue française, urmat de cel intitulat Plaisir d’écrire, concursuri internaþionale,
organizate de AMOPA.

Dupã cum a precizat vicepreºedinta AMOPA ROUMANIE, profesor dr. Maria Tronea, în fiecare an, în
palmaresul acestor concursuri s-au regãsit ºi numele elevilor români de gimnaziu ºi liceu, participanþi la diferite
secþiuni : eseu, nuvelã, poezie. Multe dintre creaþiile premiate au fost publicate în broºurile realizate de AMOPA
sau în Revue de l’AMOPA.
O realizare deosebitã este publicarea creaþiilor poetice
ale laureaþilor ediþiei 2021 (Prix de poésie attribués par
les membres de l’AMOPA) în Anthologie, Poésie du Point
du Jour (2021), Éditions Yellow Concept. Printre acestea figureazã ºi poeziile scrise de elevi de la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova : Andrei Iannis Bãdicã
(La ballade du sapin), Bianca Maria Iota (Le compte à
rebours), Ana-Maria Dumitraºcu (La boule de cristal),
Ana-Maria Nanu (L’armée de la pluie).
Îndrumarea elevilor spre tainele poeziei, acest „limbaj
al zeilor” (Platon) se datoreazã profesorilor de la aceastã
prestigioasã instituþie de învãþãmânt : Dr. Silvia Durand
ºi Dr. Maria Magdalena Ilina. Încheim cu speranþa cã
ºi poeziile laureaþilor ediþiei 2022, Ana-Maria Nanu (premiul I) ºi Cristian ªtefan Badiu (premiul I), elevi la
C.N.„Fraþii Buzeºti” (profesor dr. Silvia Durand), vor fi
publicate în viitoarea antologie.
MARGA BULUGEAN
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Congresul Tinerilor Creºtini Ortodocºi
din Oltenia la cea de-a XVI-a ediþie
Tinerii creºtini ortodocºi din Oltenia
au participat sâmbãtã, 11 iunie, la cea
de a XVI-a ediþie a Congresului Tinerilor Creºtini Ortodocºi din Mitropolia Olteniei. Activitatea de anul acesta s-a desfãºurat cu binecuvântarea ÎnaltpreasfinUrmând unei frumoase tradiþii
catehetice, Congresul Tinerilor
Ortodocºi din Mitropolia Olteniei a ajuns la cea de a XVI-a
ediþie. Având menirea de a aduce împreunã pe reprezentanþii
celor mai importante grupuri parohiale din teritoriu, ºi întâlnirea de anul acesta a fost legatã
de un loc cu totul special din Arhiepiscopia Craiovei, castelul
Roºianu din localitatea Poiana,
judeþul Gorj.
Alãturi de tinerii ortodocºi din
Oltenia s-a aflat Înaltpreasfinþitul Pãrinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei. Printre invitaþi s-au numãrat reprezentanþi ai autoritãþilor
locale ºi judeþene, Dl. Marcel –
Petricã Iacobescu, prefect al
Judeþului Gorj, Dl. Cosmin-Mihai Popescu, Preºedinte al Consiliului Judeþean Gorj, domnul
primar al comunei Turburea, Ion
Bîrcã, inspectorii de specialitate
din cadrul Inspectoratelor ªcolare Judeþene Dolj ºi Gorj – Prof.
Dr. Iuliana Gheorghe ºi Pr. Insp.
Neofit Stãnciulescu, cadrele didactice cu rezultate deosebite în
proiecte destinate tinerilor, coordonatorii ºi colaboratorii grupurilor parohiale de tineri.

,,Sã ne întoarcem cu mintea
la Dumnezeu, sã ne întoarcem cu mintea la Sfânta
Evanghelie, sã ne întoarcem
cu mintea la îndatoririle
noastre”!

La primele ore ale dimineþii,
tinerii s-au adunat la biserica parohialã din Poiana pentru a-l primi
pe IPS Pãrinte Mitropolit Irineu,
care a sãvârºit aici Sfânta ºi
Dumnezeiasca Liturghie. Celor
peste 250 de participanþi li s-au
alãturat credincioºi din localitate, luând parte împreunã la rugãciunea euharisticã. La finele
slujbei, IPS Pãrinte Mitropolit
Irineu a adresat celor prezenþi un
cuvânt de binecuvântare, corelând scopul întâlnirii cu învãþãturile desprinse din pericopa
evanghelicã rânduitã spre citire
la Sfânta Liturghie
,,Aºadar, din Sfânta Evanghelie trebuie sã înþelegem cã, ori de
câte ori pãcãtuim înaintea lui
Dumnezeu, sã ne întristãm ºi sã

þitului Pãrinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei, în localitatea gorjeanã Poiana, comuna Turburea. Evenimentul a fost prezentat de Pãrintele Diacon Ovidiu Cuncea, cunoscut
actor al Teatrului Naþional din Bucureºti.

ne îndreptãm, pentru cã în loc
sã mergem cu El, pe calea Binelui, Adevãrului ºi Frumosului,
luãm calea nefericitã a suferinþei, a bolii, iar noi murim, pentru
cã pãcãtuim! Dacã nu am face
pãcate, noi am trãi veºnic, dar,
pentru cã în pãcate ne-am zãmislit ºi în pãcate ne-a nãscut maica
noastrã, de aceea, trebuie sã
murim, sã ne îngropãm, sã înviem iarãºi, ca sã ne aºezãm în
Împãrãþia Tatãlui Ceresc! În
Evanghelia de astãzi, Sfântul
Apostol Petru ne învaþã cã trebuie sã ne pocãim, pentru cã a
ieºit Petru afarã ºi a plâns cu
amar! Numai într-o asemenea
pocãinþã ne putem bucura de fericirea veºnicã, pentru cã pocãinþa ne este datã nouã, pãcãtoºilor,
pentru cã Dumnezeu, Care ne dã
darul Sãu, ne dã ºi iertarea pãcatelor! Iar, pentru cã El este milostiv, ºi înaintea Lui noi am pãcãtuit, sã ne întoarcem cu mintea la Dumnezeu, sã ne întoarcem cu mintea la Sfânta Evanghelie, sã ne întoarcem cu mintea la îndatoririle noastre, dar sã
vedem ce trebuie sã facem ca sã
ne apropiem de Împãrãþia Lui
Dumnezeu. Sã lepãdãm de la noi
vrajba, lauda deºartã, sã îndepãrtãm de la noi munca de duminica sfântã ºi în zilele de sãrbãtoare, pentru cã ai destule zile ca sã
lucrezi, nu te robi pãmântului! Sã
dai Slavã Lui Dumnezeu, aºa cum
spune Mântuitorul Hristos, «daþi
Cezarului ce este al Cezarului,
daþi Lui Dumnezeu ce este al Lui
Dumnezeu!», pentru cã sunt destule zile ºi pentru cele pãmânteºti! Ai ºase zile ca sã lucrezi,
iar, în ziua a ºaptea, duminica,
vino la bisericã ºi te roagã! Aºadar, sã-I mulþumim Lui Dumnezeu cã ºi anul acesta ne-a învrednicit sã fim iarãºi împreunã, pentru cã tot în ziua aceasta, vom
pune Crucea unde va fi Sfântul
Altar al mãnãstirii mult dorite de
noi, cu Hramurile «Naºterea
Maicii Domnului», «Sfântul Ioan
Evanghelistul» ºi «Sfânta Mare
Muceniþã Tecla» ºi am ales aceste
sãrbãtori împreunã cu cei care
vor construi acest lãcaº, pentru
cã ne bucurãm ca, în aceastã zi,
sã fim împreunã ca sã ducem
lucrarea pe mai departe! Am convingerea cã Mântuitorul Iisus

Congresul Tinerilor Creºtini Ortodocºi din acest an a fost organizat de Sectorul Cultural ºi Sectorul Învãþãmânt, Activitãþi cu tineretul
ºi Catehizare ale Arhiepiscopiei Craiovei, tema ediþiei de anul acesta
având titlul „Rugãciune ºi comuniune în viaþa tinerilor”.

Hristos ne va ajuta la împlinirea
acestor dorinþe ale noastre, ca sã
împlinim aceastã bucurie pe care
ne-o dorim foarte mult! Sã ne
ajute Bunul Dumnezeu sã împlinim cele dorite ºi dumneavoastrã, sã vã dea Atotputernicul
Dumnezeu pace, bucurie ºi sãnãtate, Amin!”, a transmis în
cuvântul de învãþãturã Mitropolitul Olteniei.

O bisericã se face cu multã
rugãciune!

Din faþa Bisericii Parohiale de
la Poiana, s-a constituit ºi a pornit o impresionantã coloanã întro procesiune solemnã cãtre locul binecuvântat unde s-a pus
piatra de temelie ºi Crucea altarului Bisericii viitoarei Mãnãstiri
cu hramurile: «Naºterea Maicii
Domnului», «Sfântul Ioan
Evanghelistul» ºi «Sfânta Mare
Muc. Tecla»!
,,Dumnezeu a fãcut ca prin
noi, cei de astãzi, sã renaºtem
din nou ºi sã reactualizãm acele
vremuri pe care înaintaºii noºtri
le-au dorit sã fie spre folosul nostru. Aici, am dorit ºi dorim în
continuare o mãnãstire, de aceea, sã ne rugãm cu toþi Maicii
Domnului, Sfântului Evanghelist
Ioan ºi Sfintei Mari Muceniþe
întocmai cu apostolii, Tecla, ca
sã ducem la bun sfârºit acest
plan al nostru. Avem nevoie de
rugãciune! O bisericã se face cu
multã rugãciune! Pentru ca îngerii Lui Dumnezeu sã se uneascã ºi sã zideascã împreunã cu
noi sufletele noastre, noi trebuie sã ne rugãm! Noi, care avem
aceastã chemare a lui Dumnezeu ºi râvnã sufleteascã, trebuie sã stãruim în rugãciune, aºa
cum ne învaþã Mântuitorul Hristos! Sã stãruim ºi sã veghem,
pentru ca atunci când va veni
ca sã cearã «socotealã» de la
noi, sã primim rãsplata cuvenitã! Prin urmare, aici ne-am adunat ca sã stãm pe «bãtãtura» unei
noi mãnãstiri! Aºadar, sã vã ajute
Dumnezeu, sã ne ajute pe toþi
ca fiecare sã se roage ºi sã ne
rugãm aici, sã o ridicãm cât mai
repede ºi sã venim aici sã ne
«îndestulãm» sufleteºte de
aceastã binecuvântare a Lui
Dumnezeu!”, a spus în cuvântul de învãþãturã Mitropolitul
Olteniei, în locul unde s-a pus
piatra de temelie pentru mãnãstirea cu hramurile «Naºterea
Maicii Domnului», «Sfântul
Ioan Evanghelistul» ºi «Sfânta
Mare Muceniþã Tecla».

În cadrul Congresului Tinerilor Creºtini Ortodocºi din Oltenia a avut loc premierea grupurilor parohiale de tineri din Mitropolia Olteniei, care s-au fãcut
remarcate prin desfãºurarea de
proiecte ºi activitãþi culturale,
educative sau sociale, cât ºi premierea participanþilor la Olimpiadele naþionale. Grupurile parohiale de tineri premiate au susþinut
momente artistice ºi au transmis
mesajul lor participanþilor ºi tinerilor creºtini ortodocºi din þarã.

Au participat peste 2500 de
tineri

În continuarea programului,
Consilierul Sectorului Cultural al
Arhiepiscopiei Craiovei, PC Pr.
Grigore Vulcãnescu a prezentat
referatul cu titlul: „Rugãciune ºi
comuniune în viaþa tinerilor:
Provocãrile societãþii actuale ºi
paradigma rugãciunii ca imbold
lãuntric în viaþa tânãrului creºtin. O radiografie teologicã”, ºi
a adresat un mesaj câte tinerii
prezenþi, nu inainte de a mulþumi
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Irineu,
Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei, pentru organizarea evenimentului ºi purtarea de
grijã pãrinteascã faþã de tinerii din
Mitropolia Olteniei: „Cu multã
bucurie duhovniceascã ne amintim de Întâlnirea Tinerilor Ortodocºi din anul 2019, gãzduitã la
Craiova, la care au participat peste 2500 de tineri din fiecare aparhie a Patriarhiei Române precum
ºi din alte comunitãþi ortodoxe
din întreaga lume. Iatã cã anul
acesta, ne întâlnim din nou, în
Anul omagial al rugãciunii în viaþa Bisericii ºi a creºtinului. Iatã
cã astãzi se reia frumoasa tradiþie a întâlnirilor tinerilor creºtini
ortodocºi din întreaga Oltenie,
aflatã la ediþia a XVI-a, având ca
motto: „Toate le pot întru Hristos, Cel Care mã întãreºte” (Filipeni 4.13). În morala ortodoxã,
personalitatea creºtinã se formeazã prin puterea iubirii ºi a libertãþii voinþei. Atât dragostea de
aproapele, cât ºi conºtiinþa de
creºtin duce cãtre sentimentul de

toleranþã ºi milã creºtinã. Misiunea preoþilor trebuie sã înceapã
întâi de la pãrinþi, pentru cã apropiind pãrinþii de Bisericã, aceºtia
la rândul lor vor încerca sã-ºi
apropie ºi copii de Dumnezeu, iar
un copil dus de mic la Bisericã ºi
crescut în Duhul Bisericii, cu siguranþa se va apropia de Dumnezeu din ce în ce mai mult pe
mãsurã ce va creºte. Misiunea
tânãrului în societatea contemporanã este una dificilã, dar ºi
sublimã. Activitatea în societate
înseamnã, în primul rând, implicarea în problemele actuale. Pãstrarea unei vieþi ancorate în Adevãrul de Credinþa ºi în Sfintele
Taine, în spaþiul eclezial, ºi în
decorul mai larg al gândirii Sfinþilor Pãrinþi si creºtinismului rãsãritean, în lumina spiritualitãþii
filocalice, reprezintã pentru tânãrul credincios coordonate esenþiale ale conduitei sale”.
„Prin textul din Sfânta Scripturã ales ca îndemn pentru ediþia
de anul acesta, Toate le pot întru Hristos, Cel care mã întãreºte (Filipeni 4.13), am dorit sã
transmitem un mesaj de încurajare cãtre tinerii ortodocºi ai Mitropoliei Olteniei. Sã-i îndemnãm
sã nu cedeze în faþa opreliºtilor
ºi provocãrilor de tot felul, purtând pe Mântuitorul Hristos prin
rugãciune în sufletele ºi inimile
noastre nimic nu este imposibil
sau nerealizabil”, a adãugat PC
Arhid. Prof. Adrian Lupu, Consilier pentru învãþãmânt în cadrul
Arhiepiscopiei Craiovei.
Congresul Tinerilor Creºtini
Ortodocºi din Oltenia a avut în
program ºi Workshop-ul cu titlul: Importanþa rugãciunii ºi comuniunii în viaþa tinerilor, urmãrind identificarea modalitãþilor de
participare a tinerilor la viaþa comunitãþii parohiale ºi conºtientizarea importanþei rugãciunii ºi a
comuniunii în viaþa tinerilor. De
asemenea, reprezentanþii grupurilor de tineri au participat la activitãþi de cunoaºtere, ateliere de creaþie, jocuri interactive ºi recreative sub coordonarea Pãrintelui
Mihail Scorburã.
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Anunþul tãu!
Unitatea administrativ-teritorialã
Tãlpaº, din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sector cadastral nr.44, începând cu data de 23.06.2022, pe o perioadã de 60 de zile, la sediul Primãriei Tãlpaº, conform art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe
site-ul Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menþionate mai
sus nu vor fi luate în considerare.
Primãria Comunei Moþãþei, cu sediul în sat Moþãþei, comuna Moþãþei,
judeþul Dolj, str.Calea Unirii, nr.138,
cod poºtal 207415, organizeazã concurs pentru ocuparea pe perioadã nedeterminatã a unei funcþii contractuale, definitiv vacante, de Referent 1A
din cadrul compartimentului Administraþie publicã localã, secretariat, administrativ. Condiþii specifice de ocupare a postului: a)studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat; b)Cunoºtinþe/competenþe de
operare/programare pe calculator,
nivel mediu, demonstrate cu documente emise în condiþiile legii; c)Nu
necesitã vechime. Data desfãºurãrii
concursului: -proba scrisã, la data de
12.07.2022, ora 10.00; interviul, la
data de 15.07.2022, ora 10.00. Locul
desfãºurãrii concursului: la sediul instituþiei, din sat Moþãþei (comuna Moþãþei), judeþul Dolj, str Calea Unirii,
nr.138. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituþiei în termen de
10 zile lucrãtoare de la data afiºãrii
anunþului. Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul instituþiei, persoana
de contact, secretarul comisiei de
concurs, consilierul resurse umane,
telefon: 0251.326.211, 0762.399.856,
precum ºi pe site-ul instituþiei:
www.comunamotatei.ro.
PRIMÃRIA Comunei Amãrãºtii de
Sus scoate la vânzare, prin licitaþie,
tâmplãrie cu geam termopan, uºi termopan, 2 cazane pe lemne de 80 kw ºi
calorifere rezultate din recuperare în
urma modernizãrii Grãdiniþei ºi ªcolii
Gimnaziale din comuna Amãrãºtii de
Sus. Informaþii suplimentare la:
0251.375.311.
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S.C. WSO CONSTRUCT S.R.L. anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul CONSTRUIRE LOCUINÞE
COLECTIVE C1, C2 (P+2-3 RETRAS)
CU SPAÞIU COMERCIAL ªI SPAÞIU
ADMINISTRATIV LA PARTER propus
a fi amplasat în intravilanul Comunei Cârcea, strada Fântâna de Piatrã, nr. 12, Judeþul Dolj, lot cu NC 41774 UAT Cârcea, tel.:
0727111587.
Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul A.P.M. Dolj,
Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, judeþul Dolj, adresa de internet http.//anpmdj.anpm.ro ºi la sediul S.C. WSO
CONSTRUCT S.R.L. din judeþul Dolj,
municipiul Craiova, strada Vasile Lupu,
nr. 30, în zilele de luni-joi între orele 8.0016.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul A.P.M. Dolj, Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, judeþul Dolj, fax: 0251/
419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
COMUNA BISTRET anunta publicul
interest asupra deciziei etapei de incadrare
emisa de APM Dolj pentru planul “Actualizare Plan Urbanistic General Comuna
Bistret, Judetul Dolj” propus in comuna
Bistret- planul nu necesita evaluare de mediu si nu se supune procedurii de evaluare
adecvate, urmand a fi supus procedurii de
adoptare fara aviz mediu.
Documentatia care a stat la baza luarii
deciziei etapei de incadrare poate fi consultata in zilele de luni-joi intre orele 8001630 si vineri intre orele 800 – 1400 la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj,
str.Petru Rares nr.1, Craiova sau pe sait-ul
APM Dolj http://apmdj.anpm.ro
Observatiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Dolj (Fax:0251419035, e-mail office@apmdj.anpm.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarii in mass-media.
Societatea Complexul energetic Oltenia
SA, cu sediul în Târgu Jiu, str. Alexandru
Ioan Cuza, nr. 5, jud. Gorj, anunþã elaborarea primei versiuni a PUZ pentru Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalatã de 44,5 MW pe depozitul de zgurã ºi
cenuºã închis mal stâng Jiu, com. Almãj,
Jud. Dolj ºi declanºarea etapei de încadrare pentru obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº nr. 1, Craiova, jud. Dolj ºi la sediul
titularului: Târgu Jiu, str. Alexandru Ioan
Cuza, nr. 5, jud. Gorj.
Comentariile ºi sugestiile se vor transmite
în scris la sediul APM Dolj în termen de 18
zile calendaristice de la data prezentului anunþ.

ANUNT
OSIAC CLAUDIU IONUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire anexa gospodareasca-magazie depozitare cereale, cantar auto, platforma circulatie, amplasare container cabina
cantar, imprejmuire teren” propus a fi amplasat in Comuna Seaca de Padure, sat Seaca de Padure, T18, P684/2, judetul Dolj
Informatiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rares, nr. 1 si la sediul OSIAC
CLAUDIU IONUT INTREPRINDERE
INDIVIDUALA, din Comuna Seaca de
Padure, sat Seaca de Padure, in zilele de
luni pana joi intre orele 8:00-16:00 si vineri
intre orele 8:00-14:00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1.
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ÎN conformitate cu prevederile art.1 alin.1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotãrârea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat
prin Hotãrârea de Guvern nr.1027/2014 ºi HG nr.427/2015,
Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman Craiova, Dolj,
organizeazã concurs în data de 08.07.2022, ora 09.30, la sediul din str.Mihail Kogãlniceanu, nr.9, pentru ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale de execuþie vacante: 1 post vacant de bibliotecar studii superioare gradul profesional IApe perioadã nedeterminatã în cadrul Serviciului Depozit general ºi sãli de lecturã, Compartiment Mediatecã/American
Corner; -1 post vacant de asistent de cercetare ºtiinþificã studii superioare- pe perioadã nedeterminatã în cadrul Direcþiei
Institutul Exilului Românesc- Compartiment Cercetare, Artã,
Istorie literarã; -1 post vacant de ºofer studii medii treapta
profesionalã I- pe perioadã nedeterminatã în cadrul Serviciului Juridic-Resurse umane- Compartimentului Secretariat-administrativ. Concursul va consta în 3 etape succesive, dupã
cum urmeazã: -selecþia dosarelor de înscriere; -proba scrisã:
08.07.2022, ora 09.30, -proba interviu se va susþine în termen de 4 zile lucratoare de la susþinerea probei scrise, data
ºi ora probei interviu se afiºeazã odatã cu rezultatul la proba
scrisã. Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participarii la concurs, candidatul trebuie sã îndeplineasca urmatoarele condiþii: Condiþii generale: -are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România; -cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
-are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale; -are
capacitate deplinã de exerciþiu; -are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza
adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de
uniãþile sanitare abilitate; -îndeplineºte condiþiile de studii
ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit
cerinþelor postului scos la concurs; -nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu
serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a
unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu
excepþia situaþiei în care a intervenit reabilitarea. Condiþii de
înscriere ºi participare pentru postul de bibliotecar studii superioare gradul profesional IA: -studii superioare absolvite
cu diplomã de licenþã; -vechime în specialitatea studiilor - 3
ani. Condiþii de înscriere ºi participare- asistent de cercetare
ºtiinþificã studii superioare: studii superioare absolvite cu
diplomã de licenþã- respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã, în domeniul fundamental: -Stiinþe umaniste ºi arte, ramura de ºtiinþã- filologie; -nu
se solicitã vechime în muncã ºi în specialitatea studiilor absolvite. Condiþii de înscriere ºi participare- ºofer studii medii treapta profesionalã I, -studii medii absolvite cu diplomã
de bacalaureat; -permis de conducere categoriile: B ºi C, vechime în muncã: minim 1 an ºi 6 luni. Dosarul de concurs
trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoarele acte: 1)cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice organizatoare; 2)copia actului de iden-
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titate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit
legii, certificatul de cãsãtorie, dupã caz; 3)copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiþiilor specifice; 4)copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverinþã care
sã ateste vechimea în muncã, în meserie ºi/sau în specialitatea studiilor; 5)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria
rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu funcþia pentru care candideazã; 6)adeverinþã
medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare
eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de
cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãþile
sanitare abilitate; 7)curriculum vitae; 8)Consimþãmânt pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal. Actele prevãzute la
pct.2-4 vor fi prezentate ºi în original la Biroul Resurse Umane în vederea verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea.
Actele dosarului de concurs se vor îndosaria într-un dosar de
carton cu ºinã. Cererea de înscriere la concurs ºi Consimþãmântul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se obþin de la Biroul Rsurse Umane. În cazul în care candidatul
depune o declaraþie pe proprie rãspundere cã nu are antecedente penale, dacã este declarat admis la selecþia dosarelor,
acesta are obligaþia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãºurãrii primei probe a concursului. Dosarul pentru înscrierea
la concurs pentru postul de Asistent de cercetare ºtiinþificã
studii superioare, va conþine urmãtoarele documente: 1)Cererea candidatului adresatã conducerii Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman” Craiova prin care solicitã înscrierea la concursul pentru ocuparea postului vacant, avizatã
juridic ºi aprobatã de manager, semnatã de candidat ºi datatã;
2)Asumarea rãspunderii, tipizat, în care se afirmã cã datele
din dosar se referã la propriile activitãþi ºi realizãri, în caz
contrar candidatul suportând consecinþele declaraþiilor în fals,
în conformitate cu legislaþia în vigoare; 3)Lista de lucrãri a
candidatului; 4)Curriculum vitae (semnat de candidat pe fiecare paginã ºi datat); 5)Actele de studii: diploma de doctor,
diploma de studii universitare ºi foaia matricolã, diploma de
bacalaureat, alte diplome ºi certificate, dupã caz în copie ºi
original; 6)Actele personale (certificat de naºtere, carte de
identitate ºi certificat de cãsãtorie- dupã caz) în copie ºi original; 7)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil
cu functia pentru care candideazã; 8)adeverinþã medicalã care
sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel
mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de
familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare abilitate;
9)Consimþãmânt pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (cererea se obþine de la Biroul Rsurse Umane). Actele dosarului de concurs se vor îndosaria într-un dosar de carton cu
ºinã. În cazul în care candidatul depune o declaraþie pe proprie
rãspundere cã nu are antecedente penale, dacã este declarat
admis la selecþia dosarelor, acesta are obligaþia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
târziu pânã la data desfãºurãrii primei probe a concursului. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de
30.06.2022, ora 14.00, la sediul Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova din str.Mihail Kogãlniceanu nr.9Biroul Resurse Umane. Informaþii suplimentare se pot obþine
de la Biroul Resurse Umane, telefon: 0251.532.267, int.114.
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ANUNÞ
Consiliul Local Argetoaia, cu sediul în localitatea Argetoaia, str.
C-tin Argetoianu, nr. 186, judeþul Dolj, anunþã declanºarea procedurii de selecþie a candidaþilor pentru postul de administrator public al societãþii de interes public local S.C. APA-CANAL ARGETOAIA S.R.L.
Aceastã procedurã de selecþie se va derula în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanþa corporativã a
întreprinderilor publice cu completãrile ºi modificãrile ulterioare,
aprobatã prin Legea nr. 111/2016 ºi Hotãrârea nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanþa corporativã a întreprinderilor publice.
Procedura de selecþie cuprinde douã etape succesive:
Etapa I – selecþia dosarelor candidaþilor.
Etapa a II-a – interviu pentru candidaþii declaraþi “admiºi” dupã
etapa I.
Condiþii obligatorii de participare:
- Are cetãþenia românã,
- Cunoaþte limba românã (scris ºi vorbit);
- Nu a fost condamnat pentru gestiune frauduloasã, abuz de
încredere, fals, uz de fals, înºelãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, pentru infracþiunile prevãzute de
Legea nr. 656/2002, Legea nr. 85/2006 pentru prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii banilor, precum ºi pentru instituirea unor mãsuri de
prevenire ºi combatere a finanþãrii actelor de terorism, cu modificãrile þi completãrile ulterioare, pentru infracþiunile prevãzute de
art. 143-145 din Legea privind procedura insolvenþei sau pentru
cele prevãzute de prezenta lege, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
- Nu a fost destituit dintr-o funcþie publicã ºi/sau nu i-a încetat
contractul individual de muncã pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- Nu este în conflict de interese cu societatea S.C. APA-CANAL ARGETOAIA SRL., potrivit legislaþiei în vigoare ºi a statutului societãþii,
Criteriile propuse pentru selectarea persoanele care intenþioneazã sã ocupe postul de administrator public sunt urmãtoarele :
1. Cunoºtinþe privind atribuþiile administratorului unei societãþi
de interes public local;
2. Competenþã managerialã (studii superioare; viziune strategicã; luarea deciziei; managementul personalului; cunoºtinþe specifice obiectului de activitate al societãþii; cunoºtinþe privind bunele
practici de guvernanþã corporativã);
3. Competenþã profesionalã (comunicare, organizare, coordonare ºi control)
Mãsuri organizatorice propuse pentru selectarea persoanele
care intenþioneazã sã ocupe postul de administrator public sunt
urmãtoarele :
1. Înscrierea persoanelor interesate de ocuparea postului de
administrator se va face pe bazã de Scrisoare de intenþie însoþitã de un Curriculum Vitae la care se vor ataºa documente justificative privind îndeplinirea condiþiilor de participare;
2. Verificarea îndeplinirii criteriilor de selectare se va face de
cãtre o comisie stabilitã de Consiliul local Argetoaia;
3. Termenul limitã de depunere a dosarelor de cãtre candidaþi
este 5 iulie 2022 iar data organizãrii interviului de cãtre Consiliul
local Argetoaia este 15 iulie 2022.
Primar,
BEZNA MIRCEA
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În conformitate cu prevederile art.1 alin.1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotãrârea
nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin HG nr.1027/2014
ºi prin HG 427/2015 Unitatea De Asistenþã Medico-Socialã Pleniþa, Judeþul Dolj, organizeazã concurs la sediul UAMS Pleniþa,
pentru ocuparea în regim contractual vacant pe perioadã nedeterminatã a unui post de asistent medical PL debutant. Concursul pentru ocuparea postului vacant se va desfãºura la sediul
instituþiei, dupã cum urmeazã: proba scrisã: 08.07.2022, ora
10.00; interviul: 11.07.2022, ora 10.00. Potrivit art.3 din acelaºi
Regulament-cadru, în vederea participãrii la concurs, candidatul
trebuie sã îndeplineasca urmãtoarele condiþii: Condiþii generale:
-are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România; -cunoaºte limba românã, scris ºi
vorbit; -are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale; are capacitate deplinã de exerciþiu; -are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza
adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare abilitate; -îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã
caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor
postului scos la concurs; -nu a fost condamnatã definitiv pentru
sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori
contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a
intervenit reabilitarea. Condiþii specifice: -Studii post liceale pentru
asistentul medical, -nu este necesarã vechimea. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 29.06.2022 la
sediul UAMS PLENIÞA, str.Spitalului, nr.9, Dolj, ora 15.00.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la Serviciul Resurse
Umane, telefon: 0251.368.353.

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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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

ªtiinþa
ªtiinþa revine
revine în
în Albania,
Albania,
în
în cupele
cupele europene
europene
Universitatea Craiova joacã în turul doi preliminar
al Conference League cu formaþia Vllaznia Shkoder
În turul doi preliminar al Conference League, Universitatea
Craiova va juca, la fel ca anul
trecut, împotriva unei formaþii
din Albania. Anul trecut, oltenii
au fost eliminaþi de KF Laci,
dupã 0-1 în deplasare ºi 0-0 pe
„Ion Oblemenco”. De aceastã
datã, echipa antrenatã de Laszlo Balint va întâlni formaþia albanezã KF Vllaznia Shkoder.
Turul se va disputa pe 21 iulie,
în Albania, iar returul pe 28 iulie, la Craiova.
Înfiinþatã în anul 1919, formaþia albanezã Vllaznia Shkoder a terminat campionatul intern pe locul 5, dar s-a calificat în cupele europene dupã ce
a câºtigat Cupa Albaniei, în finalã trecând de coºmarul Universitãþii Craiova de anul trecut, KF Laci. Antrenatã de Mirel Josa, instalat recent, Vllaznia are un lot cotat la 4,45 milioane de euro, iar cei mai importanþi jucãtori sunt: croatul
Aralica, ex-Hermannstadt, brazilianul Victor da Silva ºi golgheterul echipei, kosovarul Latifi. Stadionul „Loro Borici” din
Shkonder are 15.000 de locuri.
Vllaznia a fost de 9 ori campioanã a Albaniei, ultima datã în
2001, ºi a cucerit de 5 ori Cupa
Albaniei. Anul trecut, Vllaznia a
jucat în preliminariile Conference
League, trecând de bosniacii de
la Siroki Brijeg ºi fiind eliminatã
apoi de AEL Limassol.

Cu o populaþie de 135.000 de
locuitori, Shkoder sau Shkodra
se aflã la graniþa cu Muntenegru
ºi este al 5-lea cel mai populat
oraº al Albaniei. Datoritã apopierii de Marea Adriaticã, Shkoder
are o climã mediteraneeanã, cu
influenþe continentale.
La tragerea la sorþi a turului
doi preliminar din Conference
League, Universitatea Craiova a
fost repartizatã în grupa a 3-a,
fiind cap de serie. Adversara
Universitãþii Craiova în turul doi
preliminar al Conference League
a fost aleasã dintre formaþiile:
Konyaspor (Turcia), FC Zira
(Azerbaidjan), Ararat Armenia
(Armenia), Kisvarda (Ungaria)
ºi KF Vllaznia (Albania).

Este a ºasea participare
consecutivã a Craiovei
în cupele europene

Universitatea Craiova va juca
anul acesta pentru a ºasea oarã
consecutiv în preliminariile unei
competiþii europene. În 2017,
Universitatea a fost eliminatã, în
preliminariile Europa League, de
celebra AC Milan, dubla disputatã la Severin ºi pe San Siro,
fiind adjudecatã cu 1-0 ºi 2-0
de „diavolii” antrenaþi atunci de
Vincenzo Montella. În 2018,
Universitatea Craiova a avut din
nou parte de un adversar imposibil în preliminariile Europa League, RB Leipzig, fiind eliminatã
dupã 1-3 în Germania ºi 1-1 în

Bãnie. Unicul parcurs mai consistent
al Universitãþii Craiova în cupele europene a fost în 2019,
când oltenii au trecut
de azerii de la Sabail
(3-2 ºi 3-2) ºi de ungurii de la Honved
Budapesta (0-0 ºi 31, la lovituri de departajare), dar s-au
oprit în faþa lui AEK
Atena (0-2 în Bãnie
ºi 1-1 la Atena). În
ultimele douã sezoane, Universitatea
Craiova a trãit douã
umilinþe europene, fiind eliminatã de gruzinii de la Lokomotiv Tbilisi ºi de albanezii de la KF Laci.

De ieri, ªtiinþa
se pregãteºte
în Austria

Lotul Universitãþii Craiova sa reunit luni, sub comanda noului antrenor, Laszlo Balint, efectuând primul antrenament, în
complexul „Ilie Balaci”, din Lunca Jiului, iar asearã, alb-albaºtrii au plecat într-un stagiu de
pregãtire de 23 de zile în Austria, în care echipa pregãtitã de
Laszlo Balint va disputa ºi câteva meciuri amicale. Douã dintre adversarele oltenilor în stagiul din regiunea Tirolului sunt
formaþiile austriece Admira Wacker ºi Kapfenberg. Cu SV Kapfenberg, formaþie care a terminat pe locul 11 în liga a doua

austriacã, Universitatea Craiova
va juca pe 27 iunie, de la ora
18,30, ora României, la Pollauberg. Într-un alt amical, formaþia antrenatã de Laszlo Balint se
va duela, pe 1 iulie, de la ora 18,
ora României, la Sudstadt, cu
Admira Wacker Modling, formaþie care recent a retrogradat
din prima ligã austriacã, dupã ce
a ocupat ultimul loc în play-out.
Oficialii formaþiei din Bãnie încearcã sã mai stabileascã încã
2-3 meciuri amicale pentru albalbaºtri în stagiul din Austria.
Lotul Universitãþii Craiova care
va pleca în stagiul de pregãtire din

Austria: Pigliacelli, Lazar, Vlãsceanu (portari), Vãtãjelu, Vlãdoiu,
Gãman, Papp, Brãºfãleanu, Neþoiu, Benga (fundaºi), Screciu,
Mateiu, Nistor, Gustavo, Cãpãþânã, Vînã, Roguljic, Danciu, Sala
(mijlocaºi), Koljic (atacant). Cei
ºapte internaþionali ai Universitãþii Craiova, Ivan, Bancu, Creþu,
Baiaram, Markovic, Cîmpanu ºi
Conte, care au intrat sau vor intra mai târziu în vacanþã, se vor
alãtura lotului Universitãþii Craiova în stagiul din Austria, unde
antrenorul Laszlo Balint aºteaptã
ºi eventualele achiziþii promise de
conducerea clubului.

A jucat recent alãturi de Salah ºi Naby Keita,
dar e indezirabil la Universitatea
Fundaºul dreapta Antoine
Conte nu s-a prezentat la reunirea lotului Universitãþii Craiova, lipsind motivat, fiindcã
a fost convocat la naþionala
Guineei. Fundaºul de 28 de ani
nu pare sã mai aibã însã viitor în Bãnie, dupã ce a dezamãgit în primul sezon în care
a îmbrãcat tricoul alb-albastru. Conte ar avea ºi câteva
oferte, inclusiv din Franþa, ºi
sunt ºanse mari sã pãrãseascã Universitatea Craiova,
unde nu a prea fost utilizat,
Laurenþiu Reghecampf preferându-i pe postul de fundaº
dreapta pe Bogdan Vãtãjelu
sau pe ªtefan Vlãdoiu. În stagiunea trecutã, Conte a evoluat în 13 meciuri pentru Universitatea Craiova, dar evolu-

þiile sale au fost modeste, culminând cu cea din deplasarea
de la Voluntari, în play-off,
când Reghecampf l-a înlocuit
încã din prima reprizã.

Antoine Conte, coleg cu
Naby Keita ºi adversar al lui
Salah ºi Mario Marinicã

Antoine Conte a evoluat recent într-o companie selectã,
alãturi de starurile lui Liverpool, Naby Keita ºi Mohamed
Salah, în preliminariile Cupei
Africii. Antoine Conte este
coechipier cu Keita la naþionala Guineei, pentru care joacã ºi fostul jucãtor al Barcelonei, Ilaix Moriba. Conte a
fost titular în meciurile reprezentativei Guineei, contra
Egiptului ºi statului Malawi,

din preliminariile Cupei Africii pe Naþiuni. Guineea a învins cu 1-0 Malawi, naþionalã
pregãtitã de românul Mario
Marinicã, golul fiind marcat
de mijlocaºul lui Liverpool,
Naby Keita. Fundaºul Universitãþii Craiova a fost titular,
fiind utilizat fundaº dreapta de
selecþionerul Kaba Diawara, ºi
a fost înlocuit în minutul 77.
Anterior, Guineea pierduse cu
1-0 în deplasare cu Egipt, iar
Antoine Conte a jucat 80 de
minute. Fotbalistul Craiovei a
avut ºansa de a juca pe partea
opusã celei în care a evoluat
Mohamed Salah.
Antoine Conte a fost adus
la Universitatea Craiova în
vara trecutã, dupã ce fusese
concediat de fosta sa echipã,

Beitar Ierusalim, deoarece
francezul cu origini în Guineea a avut serioase probleme

cu legea, fiind chiar condamnat la închisoare, apoi primind
o pedeapsã cu suspendare.

