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Este vorba despre Expoziþia fotograficã itinerant din Piaþa Mihai
Viteazul, intitulatã “Noi, Poporul/
We the People”. Deschiderea oficialã a avut loc la Muzeul de Artã,
ocazie cu care au fost rostite ºi o

serie de alocuþiuni. Parteneri în
acest proiect au fost Ministerul Afacerilor Externe al României - Unitatea Arhive Diplomatice; Agenþia
Naþionalã de Presã AGERPRES ºi
Universitatea din Craiova.
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Ambasada SUA la Bucureºti a organizat ieri, la Craiova, un amplu
eveniment expoziþional, care marcheazã aniversarea a 25 de ani de
Parteneriat Strategic dintre Statele Unite ale Americii ºi România.
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Începe ºoala, cât de curând...
MIRCEA CANÞÃR
Sunt destule semnale, unele prezentate ºi în ziarul nostru, conform
cãrora pregãtirile premergãtoare debutului noului an ºcolar, care începe
pe 5 septembrie a.c., o premierã în
istoria ºcolii româneºti, sunt în plinã
desfãºurare. Cursurile se vor încheia
pe 15 iunie 2023, potrivit structurii
publicate în Monitorul Oficial. Cum a
fost conceput anul ºcolar de înþelepþii în Educaþie, cu o vacanþã „mobilã”
–cel puþin aºa a fost numitã de oficiali- este o altã discuþie, dar deocamdatã discutãm despre preparativele
prealabile, care înþelegem se... urgenteazã. De sãptãmâna viitoare reprezentanþi ai ISJ Dolj ºi Prefecturii Dolj,
ne spunea inspectorul-general ºcolar
Ion Daniel, vor face deplasãri în teritoriu pentru a verifica stadiul preparativelor. Ansamblul recomandãrilor a
fost trimis cãtre conducerile tuturor
unitãþilor de învãþãmânt gimnazial ºi
preuniversitariar, important fiind sta-

diul lor de implementare. Pe aceastã
faþã a lucrurilor, nimic nou sub soare. De la ministrul de resort Sorin
Cîmpeanu aflãm cã, din data de 24
august a.c., vor fi lansate în dezbatere publicã douã proiecte de legi pentru învãþãmântul preuniversitar ºi superior, care pot fi ajustate –în funcþie
de propuneri-, aprobate în Guvern ºi
trimise în Parlament, pentru a parcurge procesul legislativ. Ca ºi predecesorii sãi, Sorin Cîmpeanu se simte
dator sã aibã propriul aport la proiectul învãþãmântului preuniversitar, respectiv proiectul legii învãþãmântului
superior România Educatã, în Guvern.
Nu îl avantajeazã o asemenea ipostazã. Cum în 2024 vom avea atât alegeri prezidenþiale, cât ºi alegeri parlamentare, nu excludem ca noua configuraþie a scenei politice sã vinã cu alte
corective, la corectivele de acum.
Sorin Cîmpeanu este ministrul care îºi
joacã bine rolul, în sensul cã e tern:

nici exces de indignare, nici exces de
luminãþie. Cu toate acestea, fiindcã la
Aeroportul Otopeni unde a întâmpinat recent lotul de elevi români olimpici internaþionali la Informaticã, întorºi din Indonezia, unde toþi 4 au
obþinut medalii de aur, ne-am fi aºteptat de pildã sã facã o referire –reiteratã- ºi la minunea sportului românesc, David Popovici, elogiat în toatã presa lumii, pentru performanþele
sale eclatante, la campionatele mondiale ºi europene de nataþie, de la Budapesta ºi Roma. ªi în context, pe
lângã ceea ce a spus despre proiectul
de lege al învãþãmântului preuniversitar (nu detaliem toate elementele de
noutate) sã facã referiri la necesitatea imperioasã, de-a dreptul, a revigorãrii orei de educaþie fizicã în toate
unitãþile de învãþãmânt (inclusiv grãdiniþe), din raþiuni asupra cãrora nu
mai trebuie insistat. Dacã nici performanþe de o asemenea amplitudine, ob-

þinute de un elev, fiindcã David Popovici (17 ani) este deja un simbol al
generaþiei sale, nu-l determinã pe ministrul Educaþiei sã facã referiri speciale la sportul în ºcoalã, starea acestuia de „cenuºãreasã”, atunci sã fim
serioºi, chiar dacã a simþit nevoia sãl invite la minister ºi sã-l premieze pe
tânãrul înotãtor într-o ceremonie ultramediatizatã, nu poate fi consideratã decât un gest de rutinã. ªi acum
vestea... bunã: din 2025, ministerul
Educaþiei vrea sã transfere, sub pretextul descentralizãrii, în subordinea
primãriilor ºi consiliilor locale cluburile sportive ºcolare. Cum pânã atunci
mai este ceva timp, ºi va mai curge
apã pe Dunãre, sã sperãm cã nu se
va întâmpla aºa. Oricum, „logica” ministrului Sorin Cîmpeanu ne încurcã,
dar o gãsim mai puþin amuzantã decât traseul sãu politic: PC – PSD –
ALDE – Pro România – PNL, semn
al unei versatilitãþi exemplare.

Premiere de galã a elevilor “maximi”,
la Consiliul Judeþean Dolj
În ziua de 17 august, Consiliul Judeþean Dolj
i-a premiat pe elevii care au obþinut note maxime la Evaluarea naþionalã, în ceea ce-i priveºte
pe absolvenþii ciclului gimnazial, respectiv
Bacalaureat, din învãþãmântul liceal. Premiile
s-au adresat celor merituoºi, mai mulþi dintre
ei fiind în vacanþã, dar diplomele au fost ridicate, din partea celor absenþi, de pãrinþi sau
prieteni. Premianþii au fost 15, cinci dintre
aceºtia fiind absolvenþi de ciclu gimnazial.
Consiliul Judeþean Dolj a organizat, pe 17 august, festivitatea de premiere a elevilor care

au obþinut nota maximã la Evaluarea naþionalã ºi Bacalaureat,
în sesiunea de varã 2022. “Pre-

miem copiii merituoºi, cei care,
alãturi de cadrele didactice, profesori, pãrinþi, au obþinut rezultate extraordinare. Suntem întrun parteneriat perpetuu, cu Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj. Numai împreunã putem
reuºi, iar rezultatele obþinute o
dovedesc”, a precizat Cosmin
Vasile, preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj. La rândul sãu,
prof. dr. Daniel Alexandru Ion,
inspector ºcolar general al învãþãmântului preuniversitar
doljan a menþionat: “Mã bucur
nespus pentru premierea acestor copii. Este un efort conju-

gat între administraþiile publice
locale ºi judeþene ºi ISJ Dolj, pentru obþinerea acestor rezultate.
Nu trebuie sã-i uitãm pe pãrinþii
elevilor ºi pe cei care i-au îndrumat - cadrele didactice. Obiectivul învãþãmântului doljan este
unul care sã obþinã rezultate notabile ºi sã se constituie într-un
exemplu de urmat“.

Listã lungã, una care îºi
meritã aprecierile

În ziua premierii, au fost
prezenþi puþini din cei care au
obþinut note maxime, fiind
vorba ºi de vacanþã, dar cei

absenþi au fost reprezentaþi de
pãrinþi, bunici, prieteni. Cu
toþii meritã respectul ºi, de
aceea, premianþii vor fi nominalizaþi. Lista este lungã, însã
meritã respectul. Astfel, la
Evaluarea naþionalã, sunt cinci
premianþi: Alexia Dinu Maria,
Francesca Antonia Dumitraºcu, ambele de la ªcoala Gimnazialã “Mircea Eliade” din
Craiova; Alexia Maria Holdiº ºi
Denisa Gabriela Popescu,
amândouã de la ªcoala Gimnazialã “Nicolae Romanescu”
din Craiova; Laura Gabriela
Amza - ªcoala Gimnazialã
“Traian” din Craiova. La Bacalaureat, tabelul este urmãtorul: de la Colegiul Naþional
“Fraþii Buzeºti” sunt patru premianþi: Rareº Mircea Firþa,
Andra Maria Elena Mirescu,
Andreea Eliza Mocanu, Mara
Teodora Trancã. Pe locul doi
se aflã Colegiul Naþional “Elena Cuza”, cu trei premii: Diana
Gabriel Ciocan, Ioana Giulian
Cioi, Andreea Izabela Guþescu.
Ultima treaptã a podiumului
este ocupatã de Colegiul Naþional Militar “Tudor Vladimirescu” - Dariana Gabriela Graure
ºi Diana Mihaela Neguþ. Nu în
ultimul rînd, Colegiul Naþional
“Carol I”, a venit, cu “maxima”, prin Mihnea Andrei ªtefãnescu. Cu toþii meritã aprecieri ºi succes pe mai departe!
CRISTI PÃTRU
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Craiova: „Noi, Poporul: 25 de ani de
Parteneriat Strategic”
Ambasada SUA la Bucureºti a
organizat ieri, la Craiova, un amplu eveniment expoziþional, care
marcheazã aniversarea a 25 de ani
de Parteneriat Strategic dintre Statele Unite ale Americii ºi România.
Este vorba despre Expoziþia fotograficã itinerant din Piaþa Mihai Viteazul, intitulatã “Noi, Poporul/We
the People”. Deschiderea oficialã
a avut loc la Muzeul de Artã, ocazie
cu care au fost rostite ºi o serie de
alocuþiuni. Parteneri în acest proiect au fost Ministerul Afacerilor
Externe al României - Unitatea Arhive Diplomatice; Agenþia Naþionalã de Presã AGERPRES ºi Universitatea din Craiova.
Deschiderea a fost
marcatã prin discursuri
din partea Consilierului
pentru Presã ºi Culturã,
Timothy Gerhardson;
Primarului Municipiului
Craiova, Lia Olguþa Vasilescu; Preºedintelui
Consiliului Judetean
Dolj, Dorin-Cosmin
Vasile; Prefectului Judeþului Dolj, Dan Diaconu;
Ministrului Consilier Unitatea Arhive Diplomatice a Ministerul Afa-

cerilor Externe, Doru Gheorghe
Liciu; Directorului General Agerpres, Claudia Nicolae; prof.univ.dr Leonardo Geo Manescu,
Universitatea din Craiova.
„Noi, Poporul: 25 de ani de
Parteneriat Strategic” este un
eseu fotografic, tematic, care
exploreazã relaþiile diplomatice, de
securitate, economice, culturale
dintre poporul român ºi cel american. Aceastã colecþie de interacþiuni între cele douã naþiuni ilustreazã faptul cã Parteneriatul Strategic dintre Statele Unite ºi România este accesibil tuturor. Este
o expoziþie care surprinde pe larg

interacþiunile dintre cele douã popoare, încã de la începutul Parteneriatului Strategic în anul 1997.
Cele 150 de fotografii cuprinse în
aceastã expoziþie creeazã un cadru personal pentru Parteneriatul
Strategic, din trecut ºi din prezent, ºi oferã posibilitatea de a experimenta prietenia ºi colaborarea
între cele douã popoare, într-un
nou mod.
Expoziþia se axeazã pe tema
„Noi, Poporul”/ “We the People”
care este faimosul preambul al
Constituþiei Statelor Unite ºi întruchiparea legãturilor umane care
formeazã punþi de înþelegere ºi cooperare între popoare.
Diplomaþia ºi prietenia bilateralã de succes se bazeazã pe aceste legãturi ºi
pe valorile comune pe
care le înglobeazã. Cunoscutul jurnalist, corespondent ºi ulterior diplomat american Edward R.
Murrow spunea, despre
rolul esenþial al legãturilor
dintre oameni: „Elementul cu adevãrat esenþial în
schimburile internaþionale îl reprezintã aceastã ultimã distanþã de un me-

tru, rãmasã între interlocutori,
care poate fi depãºitã prin contact
personal, atunci când o persoanã
îi vorbeºte celeilalte”.
Agenþia Naþionalã de Presã
Agerpres a contribuit cu un numãr de 20 de fotografii din fluxul

de fotografie ºi din Arhiva Fotograficã Agerpres. De asemenea,
Unitatea Arhive Diplomatice din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe a contribuit cu un numar de
13 fotografii.
MARGA BULUGEAN

Expoziþia fotograficã va fi prezentã în Craiova ºi în alte oraºe,
pe parcursul unui an, dupã cum urmeazã:
Craiova – 17 august, 2022 – 19 septembrie, 2022
Timiºoara – 23 septembrie, 2022 – 24 octombrie, 2022
Cluj-Napoca – 28 octombrie, 2022 – 5 decembrie, 2022
Sibiu – 9 decembrie, 2022 – 9 ianuarie, 2023
Iaºi – 13 ianuarie, 2023 – 13 februarie, 2023
Constanþa – 17 februarie, 2023 – 20 martie, 2023
Bucureºti – 24 martie, 2023 – 24 aprilie, 2023

Reforma educaþiei, o prioritate pentru
Partidul Naþional Liberal!
Partidul Naþional Liberal ºi-a
asumat reformarea din temelii a
sistemului naþional de învãþãmânt, iar proiectul ”România
Educatã”, iniþiat de Preºedintele
României, Klaus Iohannis, iatã cã
nu mai e doar un deziderat. În
fapt, demersul PNL ºi al ministrului Sorin Cîmpeanu este un
amplu proces de dezbatere ºi
transparenþã care va deveni vocea a mii de profesori ºi elevi,
care va crea premisele unui sistem educaþional cu adevãrat folositor ºi care va contribui la formarea de noi generaþii, mai axate pe cerinþele angajatorilor ºi pe
viitorul intens digitalizat.
Aºa cum sublinia Preºedintele României, demersul a fost proiectat cãtre viitor, întreaga abordare încercând sã rãspundã provocãrilor urmãtoarelor decenii.
Iar pentru asta, este timpul ca fiecare român sã contribuie la proiect, consultarea pornind de la
aºteptãrile întregii societãþi, nu
doar ale experþilor. Din experienþa de pãrinte ºtiu ce înseamnã
sã vrei sã fii ascultat, sã conteze
opinia ta, sã ºtii ce-i rezervã ºcoala copilului tãu. De cealaltã parte, e nevoie ca dascãlii sã se simtã respectaþi, apreciaþi ºi motivaþi, astfel încât nu doar sã nu-

ºi piardã vocaþia, ci sã facã tot
ce e posibil sã aibã cele mai bune
rezultate în domeniu. Recomandãrile societãþii pot cimenta pachetul de legi ale educaþiei pe care
PNL le-a lansat în dezbatere publicã. Fiindcã este un proiect pe
care cu toþii ni-l dorim ºi la care
toþi trebuie sã contribuim!
Cele douã legi aflate în dezbatere publicã – cea a învãþãmântului preunivesitar ºi cea a învãþãmântului superior – conþin soluþii ºi mecanisme de implementare, prin raportare la þintele din
proiectul „România Educatã”. Ca
atare, Partidul Naþional Liberal a
propus ca finanþarea cheltuielilor pentru educaþie, cu toate componentele sale de asigurare a
funcþionãrii, sã reprezinte anual
minimum 15% din cheltuielile
bugetului general consolidat.
Reamintesc cã printre principalele elemente de reformã se numãrã
creºterea salariului din Învãþãmânt
de la 6.500 de lei brut, la 9.300 de
lei brut. ªi salariul debutanþilor va
fi majorat de la 2.000 de lei net,
cât este în prezent, la 4.000 de lei
net. Cât despre învãþãcei, trebuie
subliniat cã ºi cuantumul burselor
va fi majorat. Pentru bursa de excelenþã olimpicã I naþionalã/internaþionalã, performerii vor primi

lunar 1.000 de lei. Bursa de excelenþã olimpicã II/naþionalã va fi de
700 de lei/lunã. Cuantumul bursei
de performanþã ºcolarã va fi de
500 lei/lunã. Ca o noutate, pentru
prima datã va fi introdusã bursa
profesionalã, în cuatum de 300 lei
pe lunã. Acelaºi cuantum îl va avea
ºi cea socialã.
Elevii vor studia dupã un curriculum nou ºi, spre exemplu, nu
vor mai avea note la Arte ºi Educaþie Fizicã ºi Sport, ci vor fi
evaluaþi cu Admis sau Respins.
Lipsa talentului nativ nu trebuie
sancþionatã, ci trebuie apreciate
implicarea ºi efortul.
Pe de altã parte, elevii vor avea
o ºansã în plus de admitere la liceu: cei care vor susþine Evaluarea Naþionalã în vara lui 2024 ar
putea da un examen de admitere
la unul dintre Colegiile Naþionale
ºi, dacã nu vor reuºi sã-l treacã,
vor susþine Evaluarea Naþionalã
ºi vor fi repartizaþi prin procesul
clasic computerizat. Din 2023,
media din timpul gimnaziului nu
va mai conta la intrarea la liceu.
Sunt prevãzute schimbãri radicale ºi în ceea ce priveºte examenul de bacalaureat. Auzim atât
de des cã România s-a deprofesionalizat. BAC-ul nu mai trebuie sã serveascã doar ca uºã de

acces spre facultate. Trebuie sã
fie un examen util, care sã ofere
tinerilor o calificare - una credibilã - pe care angajatorii ºi universitãþile sã o ia în considerare.
În ceea ce priveºte învãþãmântul superior, cele mai importante elemente de noutate ºi reformã se referã la reintroducerea învãþãmântului universitar de
scurtã duratã, implementarea
unui Program naþional de reducere a abandonului universitar,
pentru prima datã, dar ºi de locuri în universitãþi pentru persoanele cu dizabilitãþi. În plus,
eliminarea obligativitãþii deþinerii
titlului de doctor pentru ocuparea funcþiei didactice de asistent
universitar, pentru a permite accesul unor profesioniºti în învã-

þãmântul superior românesc,
este esenþialã. Totodatã, va fi înfiinþat un registru unic naþional
integrat al diplomelor ºi actelor
de studii, pentru diminuarea fraudelor, iar reintroducerea învãþãmântului dual, care va fi stimulat cu fondurile din PNRR este o
altã reformã menitã sã creeze o
direcþie prioritarã în educaþie.
Copiii sunt prezentul ºi viitorul. Cum sunt ºi vor fi, depinde
de noi toþi. Vã invit sã fiþi parte la
cel mai transparent ºi amplu proces de dezbatere, singurul care va
crea premisele unui sistem educaþional performant. Consultaþi
mãsurile propuse de PNL pe
www.legile-educatiei.pnl.ro!
Deputat ªtefan Stoica
Preºedinte PNL Dolj
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Viitorul e la ºcoalã! Cum aratã
Copiii îºi petrec o bunã parte din timp la
ºcoalã, prin urmare, aceasta trebuie sã fie un
loc esenþial pentru conturarea stãrii lor generale de bine, cu ale sale aspecte sociale,
fizice ºi emoþionale. Sãnãtatea ºi starea de
bine a elevilor le influenþeazã capacitatea de
a beneficia de pe urma unei educaþii de calitate ºi de a-ºi atinge întregul potenþial ºcolar. Mai sunt douã sãptãmâni ºi începe ºcoala. Un nou început, noi provocãri. Majoritatea ºcolilor din judeþul Dolj sunt în toiul pregãtirilor : se reparã, se schimbã, se zugrãveºte, se amenajeazã, se reconsolideazã, se
înlocuieºte mobilierul. Mulþi se întreabã zilele acestea, ce este o ºcoalã bunã ? Cum
trebuie sã arate ea ? La ce nevoi trebuie sã
rãspundã ca eu sã pot sã spun cã într-adevar
e o ºcoalã bunã ? Am continuat proiectul

“Viitorul e la ªcoalã !” ºi sãptãmâna aceasta
am vizitat douã ºcoli, una la Bucovãþ ºi cealaltã la Mischii. Climatul ºcolar a fost identificat ca una dintre cele mai importante trãsãturi ale unei ºcoli. Când atmosfera din ºcoalã
este neprietenoasã, îngrijirea nu este atentã,
lipseºte încurajarea ºi recompensarea, sãnãtatea mentalã, atât a elevilor cât ºi a profesorilor poate fi afectatã în mod advers. Impactul unei atmosfere neprietenoase este în mod
particular dãunãtor dacã persistã o perioadã
mai lungã de timp. La ambele ºcoli am gãsit
un climat prietenos, manageri care-ºi dau interesul ºi care cred în ºansa unui elev care
învaþã ºa ºcoala pe care o administreazã.
Ambii directori fac tot ce le stã în putinþã sã
demonstreze tuturor cã ºi la þarã se învaþã
carte, ºi la þarã ºcoala poate fi prietenoasã.
fãºoare activitatea în condiþi de
maximã siguranþã. Directorul
ºcolii, Doru Pascu, profesor de
educaþie fizicã la bazã, era la datorie, supraveghea lucrãrile ca
totul sã se desfãºoare ca la carte. Doru Pascu este managerul
acestei ºcoli din 2014. A candidat ºi la Primãria Bucovãþ, dar la
final, a rãmas la catedrã. ªtie bine
tot mersul în sistemul de educaþie ºi spune cã cea mai mare problemã este cea cu învãþãmântul
online. Nu îºi mai doreºte sã treacã vreodatã elevii sãi prin aceastã experienþã.

308 elevi învaþã la Bucovãþ

ªcoala de la Bucovãþ, dotatã
cu tablete inteligente
Comuna Bucovãþ este situatã
la o distanþã de 6 kilometri de Craiova ºi este formatã din ºase sate:
Sãrbãtoarea, Leamna de Sus,
Leamna de Jos, Bucovãþ, Palilula, Cârligei. Are în jur de 5000 de
locuitori, iar cea mai mare provocare este sã-i convingi pe pãrinþi sã nu-ºi trimitã copiii la ºcoala
de la oraº. Sã le demonstrezi prin
fapte, prin proiecte, cã ºcoala de
la þarã e la fel de bunã, de inovativã, de modernã ºi þine pasul cu
tehnologia, asemenea unei ºcoli
din mediul urban.

Ce putem sã spunem este cã
prin 2014, când în Craiova existau doar câteva ºcoli ce erau
dotate cu tablã inteligentã, la Bucovãþ, s-a investit peste un million de lei, fonduri europene,
într-un proiect de extindere ºi
modernizare a ºcolii. Atunci ºcoala a fost dotatã cu patru table inteligente. A fost amenajatã ºi o
salã de informaticã, cu zeci de
computere, laptop-uri, plus tablã
inteligentã. Am vizitat ªcoala
Gimnazialã din Bucovãþ, structura central ºi am gãsit un ºantier în lucru. Se refãceau toate tavanele pentru ca elevii, întorºi la
5 septembrie în bãnci, sã-ºi des-

ªcoala de la Bucovãþ are o
lungã istorie, dateazã de prin
1930, dar periodic a fost renovatã ºi consolidatã. Pe lângã
structura centralã, în comuna
Bucovãþ mai sunt douã unitãþi,
la Palilula, unde învaþã 60 de
elevi, învãmânt primar ºi gimnazial, plus o grãdiniþã ºi la Sãrbãtoarea, unde învaþã 80 de
elevi. Per total, la Bucovãþ, studiazã 308 copii, iar cei de la Sãrbãtoarea au fost dislocaþi temporar la Bucovãþ, pentru cã
ºcoala trece printr-un amplu
proces de modernizare. ªcoala
se încãlzeºte pe lemne, este dotatã cu o centralã performantã.
Nu a existat în niciun an problem cu încãlzirea, anul acesta
este deja fãcut stocul de lemne,
fiind una din problemele cele mai
importante.
“Este vorba despre un proiect
depus, aprobat ºi în execuþie.
Þinem foarte mult la condiþiile
de studiu ale elevilor. Nu poþi sã
ceri performanþã copiilor, dacã
nu le oferi condiþii optime de
învãþare. Avem ºi douã grãdiniþe, aici, la Bucovãþ. Una este cu
program normal ºi cealaltã cu
program prelungit. Sunt 80 de
preºcolari. Ne bucurã faptul cã
pãrinþii îºi aduc copiii la grãdiniþele din Bucovãþ. De asta am
fãcut ºi grãdiniþã cu program
prelungit, pentru ca pãrinþii sã
se poatã duce la serviciu liniºtiþi, ºtiindu-ºi copiii în siguranþã, la grãdiniþa noastrã” : Dorin Pascu, directorul ªcolii Gimnaziale Bucovãþ.

Pandemia, factor de regres
în educaþie

ªi în mediul rural se face
performanþã sportivã

Perioada de pandemie a fost
una marcantã, atât pentru elevi,
cât ºi pentru cadrele didactice
din Bucovãþ. Directorul ºcolii
spune cã nu ºi-ar mai dori
aceastã experienþã. Nu este
vorba despre lipsa tehnologiei,
nicidecum, pentru cã toatã lumea s-a mobilizat, s-au cumpãrat tablete, fie cu fonduri
din bugetul local, fie printr-un
proiect în parteneriat cu
World Vision, în baza cãruia,
25 de elevi au fost dotaþi cu
tablete performante ºi astfel
toatã lumea s-a putut conecta
la platformele Ministerului
Educaþiei. A fost vorba adaptabilitate la mediul online, un
mediu cu care profesorii ºi
elevii nu erau familiarizaþi.
“Este greu sã predai în online ºi mult mai greu pentru
elevi. Da, s-au adaptat în cele
din urmã, dar din punct de vedere emoþional ºi social, ºi astãzi se vãd consecinþele. Poate cã ºi la Evaluarea Naþionalã rezultatele erau mult mai
bune, dar s-a pierdut destul în
aceea perioadã. Noi am fãcut
tot ce ne-a stat în putinþã sã
recuperãm. Am adus profeorii
de acasã, au fãcut ore suplimentare, dar tot s-a simþit un
regres…” : profesorul Dorin
Pascu.

La examenul de Evaluare Naþionalã, procentul de promovabilitate a fost unul mulþumitor,
80%, un singur elev nu s-a înscris la examen, iar cei care sau înscris vor începe clasa a IXa, la Craiova, fie la licee tehnologice, fie la ºcoli profesionale.
Ca profesor de sport, Doru Pascu spune cã fãrã o salã de sport,
un teren de fotbal sau unul de
atletism nu poþi sã ceri copiilor
performanþã sportivã. De aici,
de la þarã, pleacã talentele. Dar
trebuie sã le descoperi ºi nu poþi
sã le descoperi decât în sala de
sport sau pe terenul de fotbal.
“De la Bucovãþ a plecat un
atlet ºi ne mândrim cu acest
fapt. A câºtigat locul V la nivel naþional ºi a continuat cu
acest spor tpe mai departe. Am
obþinut de-a lungul anilor mai
multe premii ºi medalii la jocurile sportive organizate la
nivel de ºcoli generale. Am
avut elevi care dupã clasa a
VIII-a au plecat la liceul sportiv, unii chiar au urmat Facultatea de Educaþie Fizicã. Cred
cã nume precum David Popovici sau Simona Help inspirã
ºi vor inspira pe viitor, totul
este sã avem noi ce sã le oferim, talente sunt”, a mai spus
directorul ªcolii Gimnaziale Bucovãþ, Dorin Pascu.

joi, 18 august 2022

educaþie

cuvântul libertãþii / 5
Pagini realizate de MARGA BULUGEAN

ºcoala în mediul rural ( III)
„Cum aratã astãzi ºcoala va arãta mâine þara”:
Spiru Haret, întemeietorul învãþãmântului românesc modern
Ministrul Digitalizãrii, în vizitã
la ªcoala din Mischii
Comuna Mischii are în
jur de 1.700 de locuitori, cu
domiciliu declarat, dar în
fapt, aici locuiesc vreo 2500
de suflete. Comuna are
ºase sate, conectate între
ele prin drumuri comunale,
cele mai multe dintre ele
asfaltate ºi renovate. Aici
învaþã 54 de elevi. Existã o
ºcoalã cu clasele I-VIII,
ªcoala Gimnazialã „Alecsandru Nicolaid“, aceasta
fiind ºi structura centralã ºi
mai sunt douã grãdiniþe renovate complet în satele
Mlecãneºti ºi Motoci. La
Mischii, în judeþul Dolj, fiinþeazã cel mai mare Data
Center din Europa ºi al patrulea din lumea. Proiectul
aparþine unei companii înfiinþate în 2019, ClusterPower, iar acest centru va gãzdui peste 5000 de servere.

casa la ºcoalã. Tot acolo l-am
gãsit ºi noi, dupã ora prânzului. Este director din 2010, cu
o pauzã de câþiva ani, în care
a fost dascãl. A absolvit Liceul
Pedagogic ºi s-a întors imediat
acasã, la Mischii, iar din 1995
este învãþãtor ºi nu ºi-ar
schimba meseria pentru nimic
în lume.
“A fi învãþãtor, trebuie sã
ai vocaþie ºi sã iubeºti copiii”: Tudor Lungan Paul Alin,
directorul ªcolii din Mischii.

Învãþãmântul simultan, un
cartof fierbinte

La ªcoala din Mischii, la
structura centralã învaþã 32 de
elevi. Marea problemã este cã
aici se face un studiu simultan, motiv pentru care unii dintre pãrinþi îºi transferã copiii
la o ºcoalã de oraº, deºi condiþiile de la Mischii sunt mai
bune ca la oraº.
“Ce mã supãrã este faptul
cã pãrinþii nu vor sã vadã

au luat note peste 5 ºi acum
merg sã-ºi continue studiile la
Craiova, la liceu. Am putea
spune cã promovabilitatea a
fost de 100%. Dar elevii de la
Mischii sunt ºi extrem de talentaþi. O bunã parte dintre ei
activeazã la Ansamblul de
Dansuri “Doina Mischiului”,
unde coregraf este Marga
Chiurtu. Sunt 30 de elevi care
se pregãtesc aici ºi care participã la tot felul de concursuri ºi festivaluri, de unde vin
cu premii ºi medalii. Din
toamna acestui an, elevii din
Mischii mai pot participa ºi la
o altã activitate extraºcolarã ºi
anume, la cursuri de ªah.
“Va fi o grupã de 10 de
elevi ºi va veni un profesor
de ºah special de la Craiova,
plãtit din bugetul local, pentru a-i pregãti pe aceºti elevi
pasionaþi de jocul minþii”, a
explica directorul ªcolii de la
Mischii.
oate clãdirile unde învaþã
copiii din Mischii sunt încãlzite cu ajutorul centralelor racordate la reþeaua de gaze.
Factura, anul acesta, a fost
cam mãriºoarã, dar buna colaborare dintre managerul ºcolii ºi edilul localitãþii, destoinicul primar Gheorghe Popa,
face ca toate problemele sã-ºi
gãseascã rezolvare.

Trei proiecte importante cu
impact asupra educaþiei

În ultimii ani, în modernizarea unitãþilor de învãþãmânt din
comuna Mischii s-a investit
constant. Clãdirea ªcolii din
Mischii este renovatã în totalitate, la fel ºi cele douã grãdiniþe. ªcoala poartã numele
unui fiu al satului, fost primar
al municipiului Craiova, Alecsandru Nicolaid, care a donat
terenul unde astãzi se aflã
ºcoala iar administraþia s-a gândit cã aceastã ºcoalã sã se numeascã ªcoala Gimnazialã
“Alecsandru Nicolaid”.
Directorul ºcolii, Tudor
Lungan Paul Alin, la bazã învãþãtor, este tot din Mischii, îºi
face meseria cu mare pasiune
ºi spune cã familia, de mic copil i-a trasat viitorul : ori va fi
preotul, ori învãþãtorul satului.
A ales învãþãtor ºi din dragoste pentru copii. Nu sunt vorbe
mari, oamenii din Mischii îl stiu
ca directorul care ºi-a mutat

cum e ºcoala din Mischii, cum
sunt profesorii, cum sunt condiþiile, ca apoi sã facã comparaþia. Fãrã sã vadã, fãrã
sã analizeze îºi duc copiii la
oraº. Avem 32 de elevi în învãþãmântul primar, unde clasa I învaþã cu clasa a IV-a ºi
clasa a II-a cu a III-a. Iar la
gimnaziu, sunt 22 de elevi. Se
învaþã simultan clasa a V-a
cu a VI-a ºi clasa a VII-a cu
a VIII-a. Avem 12 profesori
titulari. La Matematicã ºi Informaticã sunt chiar excepþionali profesorii, motiv pentru
care elevii de gimnaziu încep
sã se orienteze cãtre aceste
materii. Cred cã îi inspirã ºi
cei de la Cluster Power. Începe sã se vadã luminiþa ºi asta
e de bine”: directorul ºcolii
din Mischii.
La Evaluarea Naþionalã, toþi
cei 6 elevi de clasa a VIII-a

În aceste condiþii, atât primarul, cât ºi directorul ºcolii
vorbesc despre cele trei proiecte implementate de Primãria Mischii, proiecte ce au ca
beneficiari direcþi elevii. Este
vorba despre un proiect prin
care s-au cumpãrat tablete
pentru toþi elevii, laptop-uri
pentru toþi profesorii ºi ºase
table inteligente, care se gãsesc montate în toate cele
ºase clase de studiu, de la

ºcoala de centru.
Al doilea proiect este cel
care a vizat mãsurile de igienã ºi securitate sanitarã, în
timpul pandemiei de Covid,
cu ajutorul cãruia s-au cumpãrat mãºti, dezinfectanþi,
termoscannere, lãmpi UV,
etc, astfel cã cetãþenii din comunã au depãºit mult mai
uºor ºi în siguranþã pandemia
de Covid 19.
Cel de-al treilea proiect este
în faza de evaluare, un proiect
pe fonduri europene, ce vizeazã eficienþa energeticã. Este
un proiect pe mediu prin care
se va înlocui sistemul de încãlzire, se vor face termoizolaþii, schimbãri de pardoseli,
fiind vorba de pompe de încãlzire, panouri fotovoltaice, etc.

Elevii sunt aduºi cu microbuzul
din satele îndepãrtate

În faþa ºcolii, la loc de cinste, se aflã microbuzul ºcolar,
care zilnic face câte 100 de kilometri cu dusul ºi întorsul elevilor. Dar nimic nu conteazã
atunci când vine vorba de educaþie. Niciun efort nu este prea
mare pentru administraþia de la
Mischii.
“Când spui 100 de kilometri, pare foarte mult. Dar
avem douã sate izolate, la 10
km fiecare de Mischii, unul
este Gogoºeºti ºi celãlalt este

Cãlineºti. Avem 16 elevi ºi
preºcolari din aceste douã localitãþi, care trebuiesc luaþi de
acasã, duºi la ºcoalã ºi apoi,
tot microbuzul se întorc acasã. Cam pentru 90% din elevi
folosim transportul cu microbuzul”, a explicat directorul
ºcolii.
Acum se lucreazã ºi la sala
de sport ºi la amenajarea unui
teren sintetic. Se doreºte ca din
anul ºcolar 2022-2023, adicã,
din toamnã, totul sã fie la cheie, funcþional. Directorul doreºte sã mai propunã pãrinþilor ºi reintroducerea catalogului electronic. Proiectul a mai
fost în vigoare ºi din punctual
sãu de vedere era foarte bine
pentru pãrinþii ºtiau ceea ce fac
copiii la ºcoalã, ce rezultate au
la învãþãturã ºi desigur, dacã
lipsesc de la ore. Tot pandemia a fãcut ca acest catalog sã
nu mai fie functional.

Un parteneriat solid cu
Cluster Power

Marþi, ministrul Digitalizãrii,
Sebastian Burduja ºi conducerea companiei Cluster Power, au vizitat ªcoala Gimnazialã “Alecsandru Nicolaid”
din Mischii, unde au fost aºteptaþi de directorul unitãþi de
învãþãmânt, alãturi de conducerea Primãriei Mischii. Calculatoarele din laboratorul de informaticã al ºcolii fiind conectate direct la Data Center.
Aceasta a fost ideea conducerii de la Cluster Power, care
mai are în plan ºi alte proiecte
ce vizeazã parteneriatul cu comunitatea localã.
Ministrul Burduja s-a interesat de proiectele ce þin de
domeniul Digitalizãrii, proiecte care vizeazã atât administraþia publicã localã, cât ºi de proiectele din educaþie. S-a arãtat
deschis pentru orice tip de ajutor, dar ºi pentru implementarea de proiecte noi, digitalizarea find viitorul. S-a interesat
totodatã ºi de proiectul companiei Cluster Power cu ºcoala din Mischii, fiind un proiect
unic în þarã.
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publicitate
Numitul Negreþ Florian Dumitru, ultimul domiciliu cunoscut în comuna Predeºti, judeþul Dolj, Strada Principalã, nr.
37, este citat la Judecãtoria Craiova,
sectia minori ºi familie la data de
13.09.2022, în calitate de pârât, în dosarul nr. 7578/215/2021, având ca obiect pensie de întreþinere, acþiune promovatã de reclamaþii Negreþ Antonio Valentin ºi Dan Marinela.



PSD Dolj transmite sincere condoleanþe ºi este alãturi de familia îndureratã la trecerea în nefiinþã a doamnei Fibiea Florescu Trîncã, viceprimar al comunei Cetate. Dumnezeu sã
o odihneascã în pace!



CASE

VÂNZÃRI

TERENURI

Caut femeie îngrijire
permanentã bãtrânã.
0749/310.693. sau
0766/232.108.
EGB COMPANY SRL
cautã pentru angajare
mecanic instalator pentru de echipamente
electrice. Relaþii la 0763/
997/476.
Angajãm vânzãtoare
magazin general. Telefon: 0773/785.108.

Proprietar, vând casã Vând teren Metro
Vând urgent aparta- nouã, BORDEI. Tele- 910 mp. Strada Aeroportului. Telefon:
ment 2 camere ultra- fon: 0752/641.487.
central, english-park. CUMPÃRÃRI 00393287952955.
Contact: 0722/753.922. Cumpãr apartament 3 Vând teren intravilan
Vând 6 apartamente noi, camere, centru. Tele- SC Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha.
zona Banu Mãrãcine. fon 0729/960.795.
Telefon: 0769/456.241.
Telefon: 0727/492.323.
ÎNCHIRIERI Vând 2 terenuri langa
Vând apartament ultraFABRICA DE TERcentral Bulevard (insu- PARTICULAR, închiMOPANE ,,Q FORT” –
la) 1 Mai cu vedere la riez apartament 3 ca- GARA PIELESTI pt. inbulevard, 4 camere cu mere, decomandat, vestitii 5000 m. Pret neîncãlzire centralã pe mobilat, utilat, zona gociabil. Telefon: 0752/ VÂNZÃRI DIVERSE
Vând sobã teracotã
gaz, aer condiþionat, George Enescu - Liceul 641.487.
Energetic.
Telefon:
verde,stupi (douã bubaie ºi bucãtãrie în con0740/991.323.
OFERTE SERVICIU cãþi, fãrã puiet), cãruþ
diþii excelente, beci cu
stelaje metalice. Tele- Zonã Universitate – În- IDAVERYCARPAT handicap, maºinã de
fon: 0744/395.382 în- chiriez garsonierã ultra SRL, cautã pentru an- cusut gratuit.
tre orele 09:00-15:00. spaþioasã, mobilatã gajare sãpãtor manual VÂND VIN NATURAL
Vând 2 camere deco- modern, cu dotãrile ne- (muncitor necalificat). ALTOI DE ÞARÃ
mandate, îmbunãtãþi- cesare. Telefon: 0770/ Relaþii la telefon 0763/ FOARTE BUN! Relaþii la
997/476.
telefon: 0746/915.164.
te. Rovine, et. 4/4. Te- 223.510.
lefon: 0766/348.398.
VÂND apartament 2
camere, ultracentral,
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
Piaþa Prefecturii. Tele-  TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
fon: 0768/107.255.

APARTAMENTE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul”, cu
sediul în municipiul Craiova, str.Coºuna nr.17, judeþul Dolj organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale temporar
vacante, de: administrator finaciar S, treaptã profesionalã I, 1/2
normã, conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfãºura
la sediul instituþiei astfel: -Proba scrisã în data de 13 septembrie
2022, ora 10.00; -Proba interviu în data de 15 septembrie 2022,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -studii (obligatoriu): Studii Economice Superioare absolvite cu examen de diplomã a unei instituþii de învãþãmânt superior, cf.art.250, alin k) din Legea Educaþiei
Naþionale; -vechime (obligatoriu): în specialitatea studiilor ºi în
muncã de minim 6 ani; -cunoºtinþe avansate de operare PC (excel,
word, edusal, e-licitaþie.ro, D112, Forexebug; etc). Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile
lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul instituþiei din municipiul Craiova,
str.Coºuna nr.17, judeþul Dolj. Relaþii suplimentare la sediul instituþiei din municipiul Craiova, str.Coºuna nr.17, judeþul Dolj, persoanã de contact: pr.Eremia Alexandru, telefon/fax 0251/463.966.

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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ªtiinþa joacã meciul anului,
la Severin
În play-off-ul Conference League, Universitatea
Craiova întâlneºte vicecampioana ºi deþinãtoarea
Cupei ºi Supercupei Israelului

Universitatea Craiova – Hapoel Beer Sheva

Stadion: „Municipal”, Severin, ora 20.30.
Universitatea Craiova: Lazar – Papp, Raul Silva, Screciu –
Hanca, Mateiu, Creþu, Baiaram, Bancu – Ivan, Koljic. Antrenor: Mirel Rãdoi. Rezerve: D. Rusu, L. Popescu – Martic,
Vãtãjelu, Cãpãþânã, Roguljic, Nistor, Cîmpanu, Rivaldinho,
Markovic.
Hapoel Beer Sheva: Glazer – Dadia, Tibi, Miguel Vitor,
Helder Lopes – ElHamed, Bareiro, Martins – Yosefi, Ansah,
Selmani. Antrenor: Elyaniv Barda. Rezerve: Harush – Keltjens, Elias, Madmon, Stoyanov, Micha, Safuri, Yehekzel,
Hatuel.
Arbitri: Nicholas Welsh - Graeme Stewart ºi Calum Spece.
Rezervã: Donald Robertson (toþi din Scoþia).
În play-off-ul Conference
League, Universitatea Craiova
se va duela cu formaþia Hapoel
Beer Sheva, vicecampioana Israelului. Din cauzã cã stadionul
„Ion Oblemenco” va fi gazda
unui festival de muzicã, ªtiinþa
nu va beneficia de avantajul terenului propriu în prima manºã,
pe care este nevoitã sã o dispute la Severin, în timp ce returul
se va juca în „Þara Sfântã”. Este
al treilea meci de cupã europeanã gãzduit de arena „Municipal”,
dupã Pandurii – Maccabi Tel
Aviv 1-3, în 2016, ºi Universitatea Craiova – AC Milan 0-1,
în 2017, ambele în preliminariile Europa League. Aºadar, este
a doua oarã când o echipã din
Israel joacã meci de cupã europeanã la Severin. Meciul retur
se va disputa pe 25 august, de
la ora 20.00, pe stadionul „Toto
Turner” din Beer Sheva, o arenã de 16.000 de locuri, inauguratã în 2015 ºi care a gãzduit ºi
meciuri ale naþionalei Israelului.
Deºi nu a început încã sezonul intern, Hapoel Beer Sheva
este într-o formã deosebitã, obþinând patru victorii din patru
meciuri în Conference League.
În turul doi preliminar, vicecampioana din Israel a trecut de bieloruºii de la Dinamo Minsk, cu
scorul general de 3-1 (2-1 pe
teren propriu ºi 1-0 în deplasare). În turul 3 preliminar, Beer
Sheva a eliminat formaþia elve-

þianã Lugano, tot dupã douã victorii, 2-0 în deplasare ºi 3-1 pe
teren propriu.
Hapoel Beer Sheva are un lot
evaluat la 12 milioane de euro,
iar anul trecut a terminat campionatul intern pe locul 2, dupã
Maccabi Haifa, dar înaintea lui
Maccabi Tel Aviv. Hapoel Beer
Sheva a reuºit sã învingã campioana, Maccabi Haifa, atât în
finala Cupei Israelului, cât ºi în
Supercupã.
Fundaºul Hatem Elhamed
(31 de ani) este fostul jucãtor
al lui Dinamo, el având experienþe în vest, la Gent ºi Celtic
Glasgow. În lotul lui Beer Sheva s-a aflat pânã de curând ºi
Davide Petrucci, fostul jucãtor
al lui CFR Cluj, care a evoluat
ºi a Manchester United. Un alt
jucãtor care are legãturã cu
România este veteranul atacant
Itey Schechter, descendentul
unei familii de evrei români, iar
el a debutat la naþionala Israelului tocmai într-un meci contra României.
Unul dintre cei mai importanþi
jucãtori este mijlocaºul portughez Andre Martins, fost jucãtor la Sporting Lisabona, fost
campion al Greciei, cu Olympiakos, fost campion al Poloniei,
cu Legia, care este însã incert
pentru partida de azi. Fundaºul
stânga portughez Helder Lopes
a fost adversarul Universitãþii
Craiova în preliminariile Europa

League, cum trei ani, când juca
la AEK Atena. Cãpitanul echipei,
fundaºul portughez Miguel Vitor (33 de ani), este naturalizat
israelian, el având deja 5 sezoane la Beer Sheva, dupã ce a evoluat la Benfica, Leicester ºi
PAOK Salonic. Kosovarul Astrit
Selmani este cel mai bine cotat
jucãtor, la 1,2 milioane de euro,
el fiind adus în vara aceasta,
dupã ce a impresionat în Suedia, la Hammarby.
Antrenorul Elyaniv Barda (40
de ani), instalat în martie anul
acesta, este fost internaþional israelian, originar chiar din Beer
Sheva, fost atacant prolific pentru echipa pe care o antreneazã,
dar ºi la Genk, Hapoel Tel Aviv
sau Maccabi Haifa. A marcat ºi
împotriva României, într-un
amical din 2010, câºtigat cu 20 de Israel, la Timiºoara, tricolorii fiind conduºi atunci de Rãzvan Lucescu.
În vârstã de 31 de ani, arbitrul meciului de azi, Nick Welsh
este arbitru FIFA din 2017 ºi anul
trecut a condus un meci în care
actualul atacant al lui Beer Sheva, kosovarul Astrit Selmani, a
reuºit un hat-trick, în victoria cu
3-1 a lui Hammarby contra lui
Maribor. În aceastã stagiune,
Welsh a arbitrat partida din Conference League, Gzira – Wolfsberger 0-4. Anul trecut, a condus un meci în care actualul atacant al lui Beer Sheva, kosovarul Astrit Selmani, a reuºit un hattrick, în victoria cu 3-1 a lui
Hammarby contra lui Maribor.

Rãdoi: „Israelienii impun
ritmul de joc, dar au ºi ei
zonele vulnerabile, pot fi
surprinºi”

Antrenorul ªtiinþei, Mirel

Rãdoi, a prefaþat duelul cu israelienii: „Va fi partidã intensã, ambele echipe au joc deschis, sunt jucãtori de forþã ºi
de vitezã de ambele pãrþi. Hapoel Beer Sheva ºi-a impus ritmul de joc, cautã duelurile în
orice zonã de teren ºi le câºtigã, sper cã le putem contracara atuurile. Ei impun ritmul
de joc, trebuie sã fim atenþi,
când sã ne ridicãm la ritmul lor,
când sã avem posesie pasivã.
Au ºi ei zonele vulnerabile, pot
fi surprinºi. Echipele sunt
echilibrate. Nu avem probleme
de lot, decât unele minore, dar
bãieþii trag de ei, fac injecþii.
La cum sunt ambele echipe, nu
cred cã vreuna va lua o opþiune de calificare doar dupã primul meci. Chiar dacã am câºtiga, la ce atmosferã fac suporterii lor, ei pot sã întoarcã
orice rezultat pe teren propriu.
Avem informaþii din mai multe
pãrþi despre ei, ne-am informat
despre ei din mai multe locuri.
Cred cã ambele echipe ar fi
meritat sã joace în grupe de
Europa League. Va trebui sã ne
obiºnuim cu ritmul din 3 în 3
zile, campionat, grupe de Conference League, Cupa României, este dificil sã le pregãteºti,
dar avem staff numeros ºi ne
organizãm, unii se ocupã de
urmãtorul meci. Am luat în
calcul ºi grupele, pentru cã se
poate întâmpla sã ne calificãm.
Cel mai important meci este
acesta de joi. Nu mi se pare
un vestiar greu, nu am avut
probleme, bãieþii rãspund bine,
pe 8-9 jucãtori i-am ºi antrenat deja, dar am avut ºi victorii, vom vedea ce se va întâmpla când pierdem. Conteazã
mai puþin locul unde jucãm, o

sã fie ºi gazonul bun, pentru
cã oamenii lucreazã la el, trebuie sã ne obiºnuim sã jucãm
la fel acasã sau în deplasare,
pentru cã asta înseamnã sã fii
echipã mare. Mã bucur cã
ajungem la finalizare, dar numi convine cã ratãm ocazii clare. Dacã ar fi numai situaþii de
gol, ar fi altceva, dar când
avem ºanse mari nu e OK sã
ratãm. Le-am transmis atacanþilor anumite lucruri, trebuie sã
fie atenþi, nu i-am certat. Depunem efort sã ajungem la
poartã ºi ne relaxãm când sã
bãgãm mingea în plasã” a declarat Mirel Rãdoi.
Fost jucãtor la Hapoel Beer
Sheva în 1994-1995, Marian
Calafeteanu, antrenor la academia Universitãþii Craiova, spune cã fotbalul din Israel s-a dezvoltat mult faþã de perioada în
care el a evoluat acolo. „Cu Beer
Sheva ne va aºtepta un meci
foarte greu, m-am interesat ºi
este o echipã foarte bine organizatã ºi care are jucãtori strãini
de valoare, care practicã un fotbal plãcut ochiului. Au progresat foarte mult, se bazeazã pe o
tehnicã individualã bunã, antrenorii de acolo au învãþat ce înseamnã fotbalul european. Cât
despre suporteri, vã pot spune
cã au o galerie foarte frumoasã,
care încurajeazã tot meciul echipa, sunt fanatici. Am jucat în anii
90 la Hapoel Beer Sheva, fotbalul nu era aºa de dezvoltat acolo
în perioada aceea, acum investiþiile sunt foarte mari acolo. Ca
amintiri, eram mai mulþi români
acolo, dupã fiecare meci ne întâlneam la câte unul acasã, iar
în club erau niºte oameni foarte
civilizaþi ºi foarte prietenoºi” a
spus Calafeteanu.

8 / cuvântul libertãþii

joi, 18 august 2022

publicitate

RELOC creazã o legãturã mai puternicã
între companie ºi angajaþi

Înfiinþatã în anul 1968, RELOC
continua tradiþia industriei româneºti
în proiectarea ºi producþia de vehicule feroviare, reprezentând cea mai
importantã companie din sud-estul Europei în sectorul proiectãrii, producþiei, reparaþiei ºi modernizãrii materialului rulant, fiind unul dintre cei mai
importanþi furnizori de servicii urbane ºi vehicule feroviare.
RELOC creazã o legãturã mai puternicã între companie ºi angajaþi,
printr-un mediu de muncã deschis ºi
primitor, membrii echipei RELOC
sunt oameni dedicaþi, care pun în suflet ceea ce fac pentru clienþi, într-un
climat stimulant, care oferã necondi-

þionat dezvoltare profesionalã ºi personalã, ºansa unor adevãrate cariere.
Suntem deschiºi ºi ne dorim
sã atragem specialiºti, indiferent
de vârsta sau gen. Te asteptãm
sã îþi mãreºti experienþa profesionalã, fãcând parte din organizaþia noastra!
CÃUTÃM:
Personal cu studii superioare din
domeniile ingineriei, economic, administrativ, precum ºi operatori productie pentru întreaga activitate:
Ingineri ºi alþi specialiºti
Lacatuºi

feratã ºi trasee auto exterioare Municipiului Craiova
Asigurare medicalã
Accesarea facilitãþilor financiare furnizate de Casa de Ajutor
Reciproc
Formare, promovare ºi dezvoltare
profesionalã, traininguri oferite gratuit
Avansare rapidã pe bazã de
competenþe

Electricieni
Electroniºti
Sudori
Vopsitori
Strungari
Frezori
Rectificatori
Sabalori
OFERIM:
Salarii atractive, tichete de masã,
prime
Bonusuri de performanþã
Transport gratuit de acasa la serviciu ºi retur, inclusiv pentru comunele limitrofe
Asigurarea abonamenteleor pe cale

1.Informaþii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscalã, adresa, numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail, persoanã de contact: Comuna Giurgiþa, sat Giurgiþa, Str.Calea
Dunãrii nr.123, judeþul Dolj, telefon 0251/357.122, fax 0251/357.122, e-mail: primariagiurgita@yahoo.com,
cod fiscal 5077595. 2.Informaþii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea ºi identificarea
bunului care urmeazã sã fie concesionat: -teren arabil intravilan în suprafaþã de 1.000mp, Lot nr.3, identificat
cu nr.cadastral 34491, situat în întravilanul comunei Giurgiþa, Tarlaua 30, Parcela 179/1, cu urmãtoarele vecinãtãþi: N -Lot 1, E -Lot 1, S -Lot 2, V -Calea Dunãrii; -teren arabil intravilan în suprafaþã de 1.478mp, Lot
nr.5, identificat cu nr.cadastral 34493, situat în întravilanul comunei Giurgiþa, Tarlaua 30, Parcela 179/1, cu
urmãtoarele vecinãtãþi: N -Lot 1, E -Lot 6, S -De258, V -Lot 4; -teren arabil intravilan în suprafaþã de
2.500mp, Lot nr.7, identificat cu nr.cadastral 34495, situat în întravilanul comunei Giurgiþa, Tarlaua 30, Parcela 179/1, cu urmãtoarele vecinãtãþi: N -Lot 1, E -Lot 1, S -De258, V -Lot 6; Terenurile aparþin domeniului
privat al Comunei Giurgiþa, conform H.C.L.nr.33/29.06.2022 ºi temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019.
3.Informaþii privind documentaþia de atribuire: se regãsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire: prin solicitarea scrisã, de la sediul Comunei Giurgiþa. 3.2.Denumirea ºi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obþine un exemplar din documentaþia de atribuire: Secretariat Comuna
Giurgiþa, sat Giurgiþa, Str.Calea Dunãrii nr.123, judeþul Dolj. 3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru obþinerea
acestui exemplar, unde este cazul: 50Lei/exemplar se achitã cu numerar la Casieria Comunei Giurgiþa. 3.4.Datalimitã pentru solicitarea clarificãrilor: 02.09.2022, ora 14.00. 4.Informaþii privind ofertele: 4.1.Data-limitã de
depunere a ofertelor: 12.09.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusã
la Registratura Comunei Giurgiþa, sat Giurgiþa, Str.Calea Dunãrii nr.123, judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie depusã fiecare ofertã: 1 exemplar original. 5.Data ºi locul la care se va desfãºura sedinþa
publicã de deschidere a ofertelor: 13.09.2022, ora 10.00, la sediul Comuna Giurgiþa, sat Giurgiþa, Str.Calea
Dunãrii nr.123, judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de telefon, fax ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele pentru sesizarea instanþei: Acþiunea în justiþie se poate
introduce la Secþia de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, Str.Brestei nr.12, judeþul Dolj,
telefon 0251/418.612, fax 0251/410.140, e-mail: registraturaacte.dj@just.ro. 7.Data transmiterii anunþului
de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în vederea publicãrii: 17.08.2022.

UNDE NE GASITI?
Bld. Decebal, nr. 109, 200746
Craiova, Dolj
Telefon 0251.438.754
Web-site: www.relocsa.ro
E-mail: resurseumane@relocsa.ro

Unitatea administrativ-teritorialã CATANE, din judeþul DOLJ, anunþã publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sector cadastral nr.24, începând
cu data de 24.08.2022, pe o perioadã de 60 de zile,
la sediul primãriei CATANE, 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.
UNITATEAAdministrativ-Teritorialã ªimnicu de
Sus, din judeþul Dolj, anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru UAT ªimnicu de Sus, sectoarele cadastrale nr.7, 100, începând cu data de
25.08.2022, pe o perioadã de 60 de zile, la sediul Primãriei ªimnicu de Sus, conform art.14, alin.(1) ºi (2)
din Legea cadastrului ºi publicitãþii imobiliare nr.7/1996,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primãriei Comunei ªimnicu de
Sus, ºi pe site-ul ANCPI. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de comunicare decât cele
menþionate mai sus nu vor fi luate în considerare.

