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Furtuna a fãcut ravagii în Dolj

Furtuna a fãcut ravagii în Dolj, duminicã seara!
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia”
al judeþului Dolj a fost nevoit sã intervinã, împreunã cu Serviciile Voluntare pentru Situaþii de Urgenþã (SVSU), în mai multe cazuri, în judeþ. Astfel,
au cãzut copaci care au avariat 20 de autoturisme
sau au blocat cãile de acces. De asemenea, în cartierul Craioviþa Nouã, acoperiºul unui bloc a cãzut, lovind mai multe maºini parcate. SVSU au acþionat în 12 localitãþi, degajând carosabilul de co-

pacii cãzuþi: Bãileºti, Caraula, Predeºti, Lazu, Sopot, Melineºti, Brabova, Rojiºte, Tunarii Vechi,
Vârtop, Sârsca ºi Terpeziþa. Nu s-au înregistrat
victime, ci doar pagube materiale.
De astãzi, Administraþia Naþionalã de Meteorologie, prin Serviciul Regional de Prognozã Oltenia,
anunþã instabilitate atmosfericã temporar accentuatã, cu preponderenþã în regiunile, sudice, estice ºi
centrale. „Vor fi perioade în care se vor semnala
averse, ce vor avea ºi caracter torenþial, frecvente

descãrcãri electrice, intensificãri ale vântului, vijelii ºi cãderi de grindinã. În ceea ce priveºte zona
noastrã, suntem, pânã mâine dimineaþã (n.r. – azi),
sub informare, dar se pare cã disconfortul termic
se va accentua treptat, iar indicele temperaturãumezealã va atinge ºi depãºi uºor pragul critic de
80 de unitãþi, mai ales în zona de sud a regiunii”, a
precizat Nieta Colan, meteorolog în cadrul Serviciului Regional de Prognozã Oltenia.
CRISTI PÃTRU
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CSM: Grupul celor 7!
MIRCEA CANÞÃR
Validarea Adinei Florea ca procuror-ºef al Secþiei pentru investigarea
infracþiunilor din justiþie (SIIJ) - în
urma concursului organizat de CSM
ºi câºtigat cu cel mai mare punctaj a fost amânatã, ieri, sine die, din lipsã de cvorum. Ca ºi sãptãmâna trecutã. De fapt, cvorum ar fi existat,
dar un numãr de 7 membri ai CSM,
care ºi-au exprimat ulterior punctul
de vedere, printr-un comunicat de
presã, au decis, „în urma unui proces deliberativ responsabil, subsumat necesitãþii respectãrii independenþei justiþiei”, sã boicoteze
ºedinþa respectivã, în care pe ordinea de zi erau înscrise trei puncte ce
vizau activitatea secþiei pentru investigarea infracþiunilor din justiþie. O
precizare: doamna procuror Adina
Florea a candidat pe postul vacantat, dupã ce procurorul-ºef Gheorghe Stan a devenit judecãtor la CCR,
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- M-aº însura, Popescule, doar cu zestrea, mie
nu-mi trebuie ºi nevastã.

demnitate pentru care a ºi depus jurãmântul, în cadrul unei ceremonii
organizate, conform uzanþelor, la Palatul Cotroceni. Cu alte cuvinte, CSM
avea de luat act de îndeplinirea unei
formalitãþi, prevãzutã de lege, ºi nu
avea în competenþã blocarea funcþionãrii unei secþii speciale de investigare a magistraþilor - deplin independentã - ieºitã de sub tutela Parchetului General, consideratã acum, tocmai prin independenþa totalã ultra-periculoasã. Regia tergiversãrii validãrii Adinei Florea, în fruntea secþiei
menþionate, este una descumpãnitoare de-a dreptul, o mostrã de inadecvare ºi de obturare premeditatã a
imaginii CSM, garantul independenþei justiþiei, cum precizeazã Constituþia þãrii. Puþine pasaje din comunicatul de presã emis de „grupul celor
7” au substanþã ºi argumentele de rigoare. „Solicitãm în mod public

amânarea discutãrii tuturor aspectelor ce privesc activitatea Secþiei pentru investigarea infracþiunilor din justiþie la o datã ulterioarã aprobãrii rapoartelor Comisiei de la Veneþia ºi Greco, adoptate în sãptãmâna 17-21 iunie a.c.,
ºi organizarea unei dezbateri publice asupra activitãþii Secþiei”.
Bineînþeles, toate acestea nu în Parlament. Dar ºi unul, ºi celãlalt, dintre rapoartele menþionate, nu pot conþine decât recomandãri ºi nimic altceva. Cireaºa pe tort o constituie urmãtoarea frazã solemnã: „Pe plan internaþional au crescut îngrijorãrile
organismelor internaþionale (n.r. supãrãtoare repetiþia) referitoare la încãlcarea independenþei autoritãþii judecãtoreºti ºi a împiedicãrii luptei
împotriva corupþiei generate de existenþa ºi activitatea acestei secþii”.
Caniculã mare cu efecte nedorite! În

traducere liberã: SIIJ condusã de
procurorul Adina Florea a minat activitatea procurorilor ºi judecãtorilor.
Decizie irevocabilã. Luju.ro, un site
de profil, de regulã bine informat,
susþine cã existã anumiþi membrii
CSM, le ºi enunþã numele, care au
dosare chiar la SIIJ. Ceea ce parþial
lãmureºte lucrurile. Cornel Nistorescu îºi titreazã editorialul din „Cotidianul” astfel: „Desfiinþarea SIIJ,
mai gravã decât cãderea Guvernului”. ªi o face argumentat. Asaltul
„la baionetã” împotriva Adinei Florea ºi implicit procurorilor SIIJ nu
înseamnã altceva decât cã înfiinþarea ei cu regim de autonomie totalã
era ceea ce trebuia fãcut, încât apãrarea a devenit imperativã. SIIJ nu
garanteazã reabilitarea - normalizarea - justiþiei independente, dar fãrã
ea, în condiþiile actuale, dezideratul
rãmâne... deziderat.

40 de tineri voluntari internaþionali,
aºteptaþi la Craiova în aceastã varã
În aceastã varã, AIESEC Craiova aºteaptã 40 de tineri
voluntari internaþionali, veniþi prin intermediul proiectelor
sociale pentru o duratã de ºase sãptãmâni. Originari din
þãri precum China, Turcia, Malaezia, Taiwan, Grecia,
Azerbaidjan, Thailanda, aceºtia vor participa la douã
proiecte – „Discover Schools” ºi „Explore” –, organizate de
AIESEC Craiova, în parteneriat cu alte instituþii.
Proiectul „Discover Schools”, pentru elevii de gimnaziu,
este în plinã desfãºurare sãptãmâna aceasta, iar „Explore” se
adreseazã copiilor de la grãdiniþã
ºi va începe pe 7 iulie. „Aceste
proiecte oferã participanþilor o
deschidere cãtre alte culturi, o
educaþie non-formalã în vederea
dezvoltãrii unor abilitãþi din sfera inteligenþei emoþionale, precum comunicare, lucru în echipã, responsabilitate, conºtientiza-

rea propriilor calitãþi, ca ulterior
aceºtia sã se poatã integra mai
uºor în societate. Sesiunile au ca
temã principalã interacþiunea dintre participanþi, dintre copii ºi
voluntarii noºtri, cunoaºterea diverselor culturi. De asemenea,
vor avea loc jocuri interactive ce
le dezvoltã creativitatea”, se precizeazã într-un comunicat de
presã al AIESEC Craiova.
În aceste sãptãmâni petrecute în Craiova, voluntarii interna-

þionali vor lua parte la multe activitãþi, astfel încât sã cunoascã
mai bine oraºul-gazdã, ºi li se vor
prezenta tradiþiile ºi preparatele
culinare specifice regiunii. În
plus, vor avea ocazia ca, timp de
o sãptãmânã, sã viziteze cele mai
frumoase oraºe ale României.
AIESEC este o asociaþie studenþeascã globalã, non-guverna-

mentalã, independentã, non-profit, condusã de studenþi sau
proaspãt absolvenþi ai unei instituþii de învãþãmânt superior. AIESEC este prezentã în peste 2.400
de universitãþi, 126 de þãri ºi teritorii ºi are ca scop dezvoltarea
abilitãþilor de leadership ale membrilor sãi.
MAGDA BRATU

„Biblioteca din vacanþã” – proiect Sport alãturi de campioni
educativ pentru toate vârstele
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” organizeazã, în
perioada 1 iulie – 30 august 2019,
proiectul educativ „Biblioteca din
vacanþã”. Ajuns la ediþia a XI-a,
acesta cuprinde cursuri ºi activitãþi creative într-un mediu plãcut
ºi dinamic, structurate pe categorii de vârstã: Limba francezã, Limba englezã, Origami, Handmade,
Desen ºi Scrapbooking (clasele I
– a IV-a), Micul jurnalist, Teatru,
Scrapbooking (clasele a V-a – a
VIII-a), Numerologie (adulþi). Toate activitãþile proiectului sunt gratuite ºi vor fi desfãºurate cu sprijinul voluntarilor bibliotecii. Înscrierile se fac pânã vineri, 28 iunie
2019, atât la secþia Împrumut carte
copii ºi tineret / Ludotecã a bibliotecii, din strada „Mihail Kogãlni-

ceanu” nr. 9 , cât ºi la numãrul de
telefon 0251.532.267, interior 104.
MAGDA BRATU

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport (FEFS) din Craiova organizeazã astãzi, ora 10.00, la Sala Polivalentã, o acþiune în cadrul proiectului ROSE „Fii activ vara prin
sport!”, prin care se promoveazã
practicarea exerciþiului fizic alãturi
de campioni. ªi-au anunþat participarea campioana olimpicã la gimnasticã artisticã Silvia Stroescu,

antrenorul de fotbal Emil Sãndoi,
handbalistele Florentina Stanciu,
Alexandra Colac ºi Carmen ªelaru,
antrenorul de handbal Costin Dumitrescu, precum ºi studenþi ai facultãþii. Protagoniºtii evenimentului
sunt cei 54 de elevi din zona Olteniei, proveniþi din medii defavorizate, participanþi la ªcoala de varã
organizatã de FEFS Craiova.
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Programul de lucru cu publicul, prelungit cu douã ore la Serviciul Public
Comunitar pentru Eliberarea ºi Evidenþa Paºapoartelor Simple Dolj
Reprezentanþii Ministerului Afacerilor
Interne (MAI) au precizat cã de la începutul verii au fost eliberate peste 130.000 de
paºapoarte, iar programul de lucru cu puReprezentanþii MAI informeazã cã de la începutul verii au fost
eliberate aproximativ 135.000 de
paºapoarte, fãrã a fi înregistrate depãºiri ale termenului de 10
zile lucrãtoare. „Menþionãm cã,
deºi normele legale în vigoare
prevãd un termen de 15 zile lucrãtoare pentru eliberarea paºapoartelor simple electronice, în
practicã acestea se elibereazã în
doar 10 zile lucrãtoare”, subliniazã MAI.
Reprezentanþii Ministerului

blicul pentru eliberarea documentelor a fost
prelungit, începând cu data de 24 iunie 2019,
cu douã ore, în Capitalã ºi în alte 31 din
judeþe, între care ºi Doljul.

de Interne au precizat, printrun comunicat de presã remis
MEDIAFAX, cã, începând cu
ziua de luni, 24 iunie 2019, programul de lucru cu publicul
pentru serviciile publice de eliberare a paºapoartelor a fost
prelungit cu douã ore în Bucureºti ºi în 31 de judeþe „unde sa constatat un trend ascendent
al numãrului de solicitãri de
paºapoarte”.
Alte mãsuri luate în sensul
evitãrii aglomeraþiei la depune-

rea cererilor de eliberare a paºaportului luate de MAI vizeazã oferirea solicitanþilor a posibilitãþii de a se programa online, pe site-ul https://www.epasapoarte.ro/. „Pentru a nu mai
sta la coadã pentru a ridica paºaportul, a fost introdusã posibilitatea expedierii paºaportului
simplu electronic prin poºtã”,
se mai aratã în comunicat.
Reprezentanþii MAI precizeazã faptul cã stadiu cererii depuse de cetãþenii interesaþi de eliberarea unui paºaport poate fi
verificat online, la adresa https:/
/epasapoarte.ro/verifica/. Aceºtia au precizat cã este validã ºi
posibilitatea ca paºaportul sã fie
eliberat mai devreme decât termenul comunicat la depunerea
solicitãrii.
„Începând cu data de 1 ianuarie 2019, au fost puse în circulaþie noile modele de paºapoarte electronice cu elemente suplimentare de siguranþã, fiind
printre cele mai de greu de contrafãcut din lume, ceea ce presupune o perioadã specificã pentru implementarea tuturor elementelor de protecþie, unele vizibile cu ochiul liber, altele doar

Sediul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea ºi
Evidenþa Paºapoartelor Simple Dolj se aflã în municipiul
Craiova, strada Amaradia nr. 93-95, tel./fax 0251.422.091. Programul de lucru pentru primiri cereri, eliberãri paºapoarte,
în perioada 24 iunie 2019 – 16 august 2019, este zilnic, de
luni pânã vineri, inclusiv, între orele 8.30 ºi 18.30.
în anumite spectre de luminã”,
se precizeazã în comunicat.
Potrivit aceleiaºi surse, elementele de securitate ale noilor
paºapoarte au la bazã ultimele
tehnologii în materie: „desene
stilizate, microtext, diferite tehnici de imprimare ºi elemente
optic variabile, dar ºi unele realizate prin nanotehnologie. Sunt
utilizate cerneluri speciale, hârtie de securitate cu filigran ºi fir
metalic, fir de coasere în trei
culori (roºu, galben ºi albastru),
una dintre culori fiind fluores-

centã. În masa hârtiei este inserat un fir metalic fluorescent,
care, în luminã UV, reacþioneazã în trei culori (roºu, galbenverzui ºi albastru)”.
Potrivit datelor comunicatului, perioada de emitere a documentului de cãlãtorie românesc
cea de zece zile lucrãtoare este
una „rezonabilã la nivel european, luând spre exemplu Franþa unde acest document se elibereazã în 2-4 sãptãmâni sau
Germania cu o perioadã de aºteptare de 4-6 sãptãmâni”.

Mircea Dumitru, directorul Aeroportului ANRE: Preþul reglementat al gazelor
Craiova, renunþã la contractul de mandat scade cu peste 5% de la 1 iulie
Director general al Aeroportului Internaþional din Craiova, de aproape 12
ani, profesionist desãvârºit, manager
iscusit, ing. Mircea Dumitru, din motive „strict personale”, ºi-a anunþat intenþia de a renunþa la mandat, printr-o
cerere înaintatã Consiliului de administraþie, începând cu data de 31 august
a.c. Atribuþiile sale, de director general, vor fi preluate de directorul tehnic
Adrian Predescu, pânã la organizarea
concursului pentru postul vacantat.
Activitatea ing. Mircea Dumitru la
Aeroportul Internaþional Craiova se gãseºte în actuala stare de lucruri: pistã
de aterizare ºi decolare refãcutã inte-

gral, extindere de platformã, balizaj profesional, infrastructurã de ultimã orã,
echipamente de deservire la sol.
º.a.m.d. De pe locul 16, într-un clasament întocmit în funcþie de tranzitul
anual, Aeroportul Internaþional Craiova a ajuns pe locul 6, cu 500.000 de
pasageri anul trecut. De pe aeroportul
din Craiova sunt organizate zboruri spre
Anglia, Italia, Spania, Franþa, Germania, Israel.
Plecarea ing. Mircea Dumitru, un
emblematic al aeroportului, este regretatã mãrturisit de Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean, care s-a
exprimat în acest sens.

Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Energie a
decis, ieri, ieftinirea gazelor
cu peste 5% pentru toþi
consumatorii casnici în regim
reglementat, începând cu
1 iulie, informeazã ANRE.
“Comitetul de reglementare al Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
domeniul Energiei - ANRE a aprobat,
în ºedinþa de luni, 24 iunie 2019, preþurile pentru furnizarea reglementatã
a gazelor naturale la clienþii casnici,
valabile începând cu data de 1 iulie
2019. Astfel, preþurile
pentru furnizarea reglementatã a gazelor
naturale pentru un numãr de peste 3 milioane clienþi casnici cu un
consum anual mai mic
de 280 MWh, calculate în conformitate cu
prevederile metodologiilor în vigoare, vor
înregistra o scãdere de
peste 5% pentru întreaga piaþã de furnizare reglementatã”, se
aratã într-un comunicat remis Agerpres.
Aceastã evoluþie
este generatã, în prin-

cipal, de scãderea preþurilor celor doi
mari furnizori de pe piaþa reglementatã a gazelor naturale. Astfel, preþul
gazelor cumpãrate de la E.ON Gaz
Furnizare România scade cu 3,71%,
iar cel al Engie România va fi mai mic
cu 7,89%.
Principalul element component al
preþului final reglementat, care a determinat scãderea medie înregistratã
pe piaþa reglementatã a gazelor naturale, a fost preþul de vânzare a gazelor naturale de cãtre producãtorii interni de 68 lei/MWh, reglementat prin
prevederile O.U.G 114/2018, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, argumenteazã oficialii ANRE.
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Program de varã pentru copiii craioveni
din învãþãmântul preºcolar
Pe perioada vacanþei de varã, copiii
din învãþãmântul preºcolar din Craiova, care sunt la Grãdiniþile cu Program
Prelungit, nu vor sta acasã, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj asigurând,
În perioada vacanþei de varã,
copiii cuprinºi în învãþãmântul
preºcolar vor putea sã meargã
la grãdiniþã. Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a planificat, în
iulie ºi august, programul Grã-

în iulie ºi august, ºcolarizarea acestora, în baza unor acorduri de colaborare între instituþiile de gen. Astfel, toþi
micuþii vor avea parte de acelaºi proces educaþional ca în timpul anului.

diniþelor cu Program Prelungit
(GPP) din Craiova, prin semnarea unor acorduri de colaborare
între instituþiile de acest gen.
Astfel, copiii de la GPP „Traian
Demetrescu” vor merge, în iu-

Niciun respins la
competenþele orale ºi
digitale ale Bacalaureatului

Pe 1 iulie vor începe probele scrise
ale Examenului Naþional de Bacalaureat. Pânã atunci, în perioada 3-13
iunie s-au desfãºurat evaluãrile de
competenþe lingvistice în limba
românã, cele digitale ºi cele de competenþã lingvisticã într-o limbã de
circulaþie internaþionalã. În ceea ce
priveºte proba de comunicare oralã în
limba românã, s-au înscris 3.773 de
candidaþi, iar, dupã ce au fost eliminaþi
doi ºi au fost înregistraþi 33 de
absenþi, toþi ceilalþi au trecut examinarea, cei mai mulþi – 2.913 – obþinând
calificativul „experimentat”. La
„evaluarea digitalã”, din totalul de
3.403 de candidaþi înscriºi nu s-au
prezentat 59, ceilalþi promovând, 600
cu „experimentat”, 752 cu „avansat”.
Pentru competenþele lingvistice de
comunicare într-o limbã de circulaþie
internaþionalã, au fost 69 de absenþi,
din totalul de 3.445 de înscriºi, de
asemenea nefiind vorba despre vreun
respins. La aceste probe, nu se dau
note, ci calificative.

lie ºi august, la „Cãsuþa
Piticilor”. Cei de la „Elena Farago” vor rãmâne,
în cele douã luni, la sediu, iar copiii de la „Petrache Poenaru” ºi „Sf.
Lucia” vor face
schimb, în iulie la
„Poenaru”, în august la „Sf. Lucia”. Micuþii de la „Sf.
Ana”, „Nicolae Romanescu” ºi „Otilia Cazimir” vor
avea urmãtorul traseu: la
„Romanescu” ºi „Sf.
Ana” în iulie, respectiv
„Otilia Cazimir” în august. „Paradisul Copiilor”
ºi „Cãsuþa Fermecatã”
vor asigura, cu schimbul,
educaþia elevilor: prima
dintre ele în august, cealaltã, în iulie. Acelaºi lucru se va întâmpla între
„Eden” (iulie) ºi „Dumbrava Minunatã” (august). „Cãsuþa cu poveºti”, „Voiniceii” ºi
„Curcubeul Copiilor” au

încheiat parteneriate similare, la
„Voiniceii” derulându-se activitãþile în august, în iulie celelalte
douã asigurând permanenþa. Cu
schimbul vor face „Castelul Fermecat” (iulie) ºi „Pinocchio”
(august). „Floare albastrã” va fi
gazdã în iulie, serviciul fiind returnat, luna urmãtoare, de „Piticot”. În luna iulie, cei de la
„Phoenix” îi vor primi pe cei de
la „Floarea Soarelui”, cei din
urmã întocând serviciile în august. „Ion Creangã” va asigura
serviciile pe întreaga varã, la fel
cum se va întâmpla ºi cu cei de
la „Tudor Vladmimirescu”.
Este, ca în fiecare an, un act bine
pus la punct de ISJ Dolj.

„Au fost încheiate parteneriate
între instituþiile de învãþãmânt
preºcolar, în aºa fel încât copiii sã
aibã parte de educaþie ºi pe parcusul verii. Fiecare unitate ºi-a stabilit procedura, adoptatã în Consiliile de Administraþie, dupã discuþii
cu pãrinþii. La unele grãdiniþe,
masa va fi asiguratã de acestea, la
altele, unde numãrul de copii este
mai mic, prin pacheþele de acasã
sau prin firme de catering, dupã
obþinerea acordului pãrinþilor. Copiii vor fi supravegheaþi de cadre
specializate ºi vor avea un program
educativ asemãnãtor celui din timpul anului”, a precizat prof. Monica Tãnasie, inspector ºcolar al
ISJ Dolj.

Noi evoluþii europene în procesul educaþional
În urmã cu câteva zile, Ministerul Educaþiei Naþionale a transmis, în teritoriu, cele mai recente
evoluþii ale unor iniþiative dezvoltate de Consiliul Europei în
domeniul Educaþiei. Acestea au
fost preluate de Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj ºi comunicate instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar aflate în subordine.
Ministerul Educaþiei Naþionale, prin Direcþia Generalã Învãþãmânt Secundar Superior ºi Educaþie Permanentã – Direcþia
Învãþare pe Tot Parcursul Vieþii, a transmis în toatã þara Adresa Direcþiei Generale
Relaþii Internaþionale ºi Afaceri Europene
(nr. 2360/SA/30.05.2019), privind cele mai
recente iniþiative dezvoltate de Consiliul
Europei, în domeniul educaþiei, una care a
fost preluatã de ISJ Dolj ºi comunicatã instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar. Sunt
patru puncte importante, care conduc la
dezvoltarea procesului educaþional în norme europene. Primul dintre ele este Portalul educaþional pentru învãþare online
ºi lansarea primului masterclass ºi este
conceput în contextul aniversãrii celor 70
de ani de existenþã a Consiliului Europei,
cuprinzând un catalog al resurselor Consiliului Europei dedicat cadrelor didactice,
primul curs online interactiv fiind organizat în perioada 16 septembrie – 18 octombrie 2019. Al doilea se numeºte Educaþie
pentru cetãþenia digitalã ºi vine în sprijinul cadrelor didactice, pãrinþilor, factori-

lor de decizie ºi al altor actori din domeniul
educaþiei.
Consiliul Europei a lansat, cu aceastã
ocazie, „Ghidul pentru educaþie pentru cetãþenia digitalã”, disponibil în limba englezã. Acesta oferã descrieri detaliate ale multiplelor dimensiuni care alcãtuiesc cele
zece domenii digitale ºi include fiºe pentru fiecare, exemple de bune practici, idei
de activitãþi de aplicat la clasã, precum ºi
trimiteri la alte resurse disponibile online.
El este în concordanþã cu „Cadrul de referinþã al competenþelor pentru o culturã
democraticã” (CRCCD).

Promovarea valorilor democratice
ºi a discriminãrii

Ultimele douã puncte se referã la promovarea valorilor democratice. Unul se
numeºte Campania Consiliului Europei
„Freetospeak – safe tolearn” Democratic schools for all. Prin aceasta, ºcolile au
oportunitatea de a-ºi etala bunele practici
implementate în vederea promovãrii valo-

rilor ºi principiilor democratice, de a se informa cu privire la multitudinea de resurse
dezvoltate de Consiliul Europei, care pot fi
valorificate la clasã ºi pot stabili contacte
directe cu alte ºcoli din Europa.
Ultimul punct se referã la Campania
Dosta. Aceasta a fost lansatã în 2006, în
Balcanii de Vest, ca parte a unui program
comun al Consiliului Europei ºi Comisiei
Europene. Începând din 2008, ea a fost
deschisã tuturor þãrilor membre ale Consiliului Europei. Sunt urmãrite trei obiective
principale: lupta împotriva stereotipurilor ºi
prejudecãþilor negative asupra romilor;
combaterea anti-þiganismului în cadrul politicilor ºi acþiunilor împotriva rasismului ºi
discriminãrii; sensibilizarea asupra culturii,
limbii ºi istoriei rome. Materialele au fost
dezvoltate ºi în limba românã, iar, în aprilie
2019, Consiliul Europei a lansat douã videoclipuri, realizate de copii, în scopul combaterii discriminãrii ºi prejudecãþilor faþã de
copiii romi. Mai multe informaþii se gãsesc
pe site-ul ISJ Dolj.
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Copilul tãu ce face în vacanþã?
Înscrie-l la atelierele creativ-educative de la Muzeul Olteniei!
Gata cu ceasul deºteptãtor care sunã dimineaþa
devreme, cu temele de pe o zi pe alta, cu testele ºi
proiectele, cu notele din catalog, a venit mult-aºteptata vacanþã de varã! Fericiþi ºi nerãbdãtori sã
se bucure de atâta timp liber, copiii sunt antrenaþi
în aceastã perioadã în activitãþi relaxante ºi plãcute. Dar ºi educative, îºi doresc mai ales pãrinþii ºi
bunicii, care considerã vacanþa un bun prilej de ai îmbogãþi copilului cultura generalã. ªi care ºtiu
prea bine cã, altfel, o opþiune – pe care majoritatea
nu o agreeazã, dar este mereu la îndemâna celor
mici – ar rãmâne calculatorul...
Prezenþa în programul copilului, pe perioada vacanþei de varã, a unor activitãþi extraºcolare (ex:
sportive, picturã, teatru, dans, ateliere de creativitate) sunt benefice, pentru cã îi dau posibilitatea de
a se exprima, de a relaþiona ºi a-ºi face noi prieteni,
de a-ºi dezvolta diferite abilitãþi ºi de a-ºi creºte în-

crederea în sine. Însã, spune psihologul, este necesar ca ele sã corespundã ºi dorinþei lui de a participa, sã îi facã plãcere, sã nu fie confundate cu o continuare a grãdiniþei sau a ºcolii, ci sã aibã un specific distractiv, relaxant, plãcut. Dacã pãrinþii opteazã
pentru activitãþi predominant intelectuale (ex: cursuri de limbi strãine, de informaticã), este bine ca
acestea sã aibã ºi ele un caracter predominant ludic, sã se bazeze pe învãþare prin joacã ºi sã fie, pe
cât posibil, fãrã note/calificative sau teme. De asemenea, alegerea unei tabere sau excursii pentru
copil joacã un rol important în dezvoltarea lui ºi în
creºterea autonomiei ºi capacitãþii de separare, mai
spune psihologul. O astfel de experienþã îi rãmâne
foarte multã vreme în amintire ºi constituie un pas
în procesul lui de maturizare.
Dacã, din motive financiare sau altele, acest gen
de activitãþi nu este posibil, în Craiova copiii ºi

pãrinþii mai au o opþiune: ateliere creative ºi programele educative gratuite desfãºurate la Muzeul
Olteniei. Prin cele trei secþii ale sale – IstorieArheologie, ªtiinþele Naturii, Etnografie –, instituþia vã ajutã sã organizaþi vacanþa copilului întrun mod plãcut, util ºi educativ! În funcþie de preferinþele ºi hobby-urile celor mici, dar ºi de vârsta acestora, puteþi opta pentru atelierele care le
dezvoltã cunoºtinþe de istorie ºi artã jucându-se
cu argilã, gips, fetru, lemn, creând vase ºi statuete din lut, picturi rupestre ori podoabe preistorice. Sau pentru cele de meºteºuguri tradiþionale –
sculpturã în lemn, bijuterii tradiþionale, picturã
pe lemn ºi pe sticlã. Ori pentru programul „I like
the museum”, conceput exclusiv pentru cei pasionaþi de naturã ºi creaþii hand made. Orice aþi alege, grãbiþi-vã: toate au termene de înscriere, iar
unele, ºi numãr limitat de locuri!
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„Prietenii istoriei” se vor întâlni Voluntari de-o varã, prin programul
de trei ori pe sãptãmânã, în iulie! „I like the museum”
Pânã mâine, 26 iunie 2019, copiii cu
vârsta cuprinsã între 4 ºi 12 ani se pot
înscrie la atelierele cultural-educative
„Prietenii istoriei”. Acestea se vor desfãºura la sediul Secþiei de Istorie-Arheologie, pe parcursul lunii iulie, ºi propun
trei module de petrecere a timpului liber
pentru cei mici, încercând prin joacã sã
le dezvolte cunoºtinþele de istorie ºi artã.
len joacã sã-’ prin joacã sã-’iÎnscrierile
se fac la numãrul de telefon 0251.417.756
ºi la sediul din strada „Madona Dudu”
nr. 14, între orele 9.00-16.00, în limita
locurilor disponibile (grupe de vârste
apropiate, a câte maximum 20 de copii).
Premierea participanþilor va avea loc în
data de 30 iulie 2019, ora 11.00.
„Utilizând diferite materiale (lut, argilã,
gips, fetru, lemn, nasturi) ºi tehnici (modelaj, turnare, lipire, decupare), copiii vor
crea ºi reproduce vase ºi statuete din lut,
picturi rupestre, podoabe preistorice, pãpuºi din linguri de lemn ºi vor da frâu liber imaginaþiei în realizarea propriilor poveºti”, precizeazã reprezentanþii instituþiei.
Atelierele ,,Mânuþe pricepute” (marþea, ora 9.30) ºi ,,Arta în preistorie”

(joia, ora 9.30) vor fi coordonate de muzeografii Valentina Popescu ºi Irina
Vlad, iar ,,Atelier creaþie” (miercurea,
ora 9.30), de Adina Gherban.

Cauþi o provocare? Secþia de ªtiinþele
Naturii a Muzeului Olteniei îþi propune, pe
parcursul lunii iulie, „I like the museum” –
un program conceput exclusiv pentru cei
pasionaþi de naturã, copii, creaþii hand made.
Ultima zi de înscriere este mâine, 26 iunie
2019. Interviul ºi preselecþia vor avea loc
pe 28 iunie, iar afiºarea rezultatelor, pe 1
iulie. Aºteptaþi sunt adolescenþi ºi adulþi care
au un program ce le permite participarea în
mod consecvent la evenimente, conform
calendarului de activitãþi. Numãrul locurilor
este limitat la patru.
Potrivit reprezentanþilor muzeului, voluntarii trebuie sã aibã unele abilitãþi: pasiune pentru lucru cu oamenii (preºcolari, ºcolari, adolescenþi, adulþi), deschidere ºi randament pentru lucru în echipã, creativitate ºi îndemânãri
practice (creaþii handmade). Ei se vor implica activ în organizarea, promovarea ºi desfãºurarea ªcolii de Varã „Bios Art in vacanþã”, fiind aºteptaþi ºi sã contribuie cu idei ºi
soluþii. Ce beneficii vor avea? Gratuitate pe
întreaga perioadã a stagiului de voluntariat la
intrarea în Muzeul Olteniei, invitaþii la evenimente ale instituþiei ºi, desigur, adeverinþã ºi
contract de voluntariat.

Înscrierea se face prin trimiterea unui CV
la una dintre adresele de e-mail lilagima@yahoo.com ºi muzeulolteniei@yahoo.com.
Detalii pot fi solicitate la numãrul de telefon
0766.326.909. Activitãþile de voluntariat se
vor desfãºura la sediul secþiei, din strada
„Popa ªapcã” nr. 8 (lângã Amandina).

Ateliere de meºteºuguri tradiþionale, la Casa Bãniei
Secþia de Etnografie (Casa
Bãniei) îi invitã pe cei mici la o
fascinantã cãlãtorie în lumea
meºteºugurilor româneºti la
„Atelierele de meºteºuguri tradiþionale”, cu patru module, care
se vor desfãºura sãptãmânal, la

sediul din strada „Matei Basarab”
nr. 16 (tel. 0351.444.030): sculpturã în lemn, picturã lemn, bijuterii tradiþionale, picturã pe sticlã. Pot participa preºcolari, ºcolari ºi liceeni, însã, spun reprezentanþii instituþiei, în funcþie de
tehnicile utilizate, se recomandã
încadrarea în urmãtoarele categorii de vârste: iconãrit lemn (716 ani), iconãrit ºi picturã pe sticlã (7-16 ani), sculpturã în lemn
(8-16 ani), bijuterii (7-14 ani).
Atelierele au început de ieri
(însã mai pot fi fãcute înscrieri)
ºi vor continua pânã pe data de
6 septembrie 2019, timp în care
cei mici vor fi implicaþi în activitãþi de cunoaºtere ºi deprindere
a unor meºteºuguri tradiþionale
româneºti, prin însuºirea ºi experimentarea practicilor utilizate
de meºterii ce încã pãstreazã tainele ocupaþiilor tradiþionale din
lumea satului oltenesc.

Atelierul de sculpturã în
lemn (marþea, între orele 9.0012.00) va fi coordonat de prof.
Ionuþ Smarandache. „Participanþii sunt invitaþi sã înþeleagã taina
esenþelor lemnului, date uimitoare
despre structura acestuia, tipuri
de copaci ºi sunetul acestora.
Atelierul este orientat spre a face
primii paºi în modelarea lemnului, dar ºi spre performanþã, pentru tinerii ce îºi doresc acest lucru. În cei ºase ani de când se
desfãºoarã acest atelier, cursanþii au obþinut premii importante
la Olimpiada Meºteºuguri Artistice Tradiþionale, la categoriile
Sculpturã în lemn, Sculpturã
icoanã de vatrã ºi Prelucrarea
artisticã a lemnului, faza naþionalã (Sibiu)”, se precizeazã întrun comunicat de presã al Muzeului Olteniei. În cadrul atelierului, accentul va fi pus pe realizarea de icoane de vatrã, pe care

instituþia ºi-a propus sã le promoveze ca pe o valoare de patrimoniu a zonei noastre.
Atelierul de picturã pe lemn
(sâmbãta ºi duminica, între orele 9.00-12.00) va fi coordonat de
Doru Dragomir, iar cel de picturã pe sticlã (miercurea ºi joia,
între orele 9.00-12.00), de Cãtãlin Ostroveanu. „Pictura pe
suport de lemn este una din cele
mai vechi tehnici picturale. Suportul îl constituie lemnul, care
trebuie sã fie uscat, peste care
se suprapune stratul de preparaþie, alcãtuit din mai multe straturi de grund. Cât priveºte meºteºugul picturii icoanelor pe sticla, existã câteva elemente tipice: se deseneazã un personaj sau
mai multe, restul spaþiului se
umple cu chenare de flori, folosindu-se pensule foarte subþiri
sau peniþe”, explicã artiºtii.
Atelierul de bijuterii tradi-

þionale (vinerea, între orele
9.00-12.00) va fi coordonat de
Costinela Iacob ºi îi va îndruma
pe participanþi în realizarea bijuteriilor handmade, dar mai ales
în îmbinarea cromaticã a materialelor cu texturi diferite. „Descoperim împreunã secretele bijuteriilor elaborate într-o tehnicã
veche ce solicitã rãbdare ºi imaginaþie, dar care are un rezultat
spectaculos. Participanþii vor afla
ce fire colorate, mãrgele, cioburi, paiete, nasturi, pene, flori,
panglici sunt folosite în zona Olteniei, în ce constã ocrotirea ritualicã prin bijuterii, cum se face
ea ºi dupã ce criterii. Confecþionate creativ, pe o paletã cromaticã variatã, bijuteriile tradiþionale sunt purtate la gât, pe piept,
pe cap, la mânã, la talie ºi îmbogãþesc considerabil portul popular oltenesc”, spune Costinela
Iacob.
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SC POLYGON RESIDENCE SRL,
titularul proiectului anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE LOCUINÞE COLECTIVE P+2, propus a fi amplasat în
MunicipiulCraiova,stradaRîului,nr.329A,
judeþul Dolj. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediulAPM
Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, judeþul Dolj, adresa de internet htt://apmdj.anpm.ro ºi la sediul Municipiul Craiova, str.
Tabaci, nr. 50, judeþul Dolj, în zilele de luni
pânã joi între orele 8,00-16,30 ºi vineri între orele 8,00-14,00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, judeþul Dolj, fax: 0251/ 419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.
ANUNÞ PREALABIL PRIVINDAFIªAREA PUBLICÃADOCUMENTELOR
TEHNICEALE CADASTRULUI. Unitatea
administrativ-teritorialã BULZEªTI, din
judeþul Dolj anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 1, începând
cu data de 01.07.2019, pe o perioadã de
60 de zile, la sediul Primãriei Bulzeºti,
conform art. 14 alin. (1) ºi (2) dinLegea
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.
UNITATEA administrativ-teritorialã Amãrãºtii de Sus, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.3, 5, 6, 11, 13 începând cu
data de 03.07.2019, pe o perioadã de 60
de zile, la sediul Comunei Amãrãºtii de
Sus, 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.

RUKONA COMO COOPERATIVA
AGRICOLÃ anunþã solicitarea obþinerii avizului de gospodãrire a apelor
pentru investiþia: CONSTRUIRE MAGAZIN, ANEXE AGRICOLE, PLATFORME BETONATE, ÎMPREJMUIRE
TEREN ªI PUÞ FORAT- în sat Comoºteni, comuna Gîngiova, nr. 468, T26,
P1047, judeþul Dolj. Relaþii la telefon:
0726/ 733.225.
UNITATEA administrativ-teritorialã Pleºoi, din judeþul Dolj, anunþã
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1 ºi 37 începând cu data
de 01.07.2019, pe o perioadã de 60
de zile, la sediul Primãriei Com.Pleºoi, 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 ate mijloace de comunicare decât cele
menþionate mai sus nu vor fi luate
în considerare.
UNITATEA administrativ-teritorialã Gherceºti, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.18 începând cu
data de 01.07.2019, pe o perioadã de
60 de zile, la sediul Primãriei Gherceºti, 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 ate mijloace de comunicare decât cele
menþionate mai sus nu vor fi luate
în considerare.

SC PANORAMIC PARC SRL,titular al proiectului „CONSTRUIRE SALA
DE EVENIMENTE D+P CU SUPANTA”,
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului
Dolj, in cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Construire Sala de Evenimente D+P cu Supanta”,propus a fi
amplasat in comuna Carcea, sat Carcea, aleea 2 Banu Maracine, nr.8 Jud.
Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str.
Petru Rares, nr. 1, in zilele luni-joi intre
orele 800-1630 si vineri orele 800-1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a
Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.
SC AURVILA SRL, titular al proiectului “CONSTRUIRE BLOCUR DE
LOCUINTE COLECTIVE P+2+M”,
anunta publicul interesat asupra luarii
deciziei etapei de incadrare de catre
Agentia pentru Protectia Mediului Dolj,
in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE BLOCUR DE LOCUINTE COLECTIVE P+2+M”, propus
a fi amplasat in Com. Pielesti, sat. Pielesti, T47, P 90, 91- , Judetul Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, in zilele luni-joi intre
orele 800-1630 si vineri orele 800-1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a
Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

publicitate

marþi, 25 iunie 2019

Anunþ public
Comuna Iºalniþa, având sediul în Str A. I. Cuza, nr. 1,
localitatea Iºalniþa, judeþul Dolj, titular al proiectului
„CONSTRUIRE LOCUINÞE A.N.L”, anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE
LOCUINTE A.N.L”, propus a fi amplasat în Str. Primãverii, nr. 132, comuna Isalniþa, jud. Dolj
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova,
strada Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 ºi
vineri între orele 8-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicãrii anunþului pe pagina de internet a APM Dolj.
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Clubul Sportiv Cârcea si SC SERVICII PUBLICE SRL
organizeazã concurs pentru ocuparea unei funcþii publice de executie vacante, pe perioada nedeterminatã:
Contabil studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul:
ªtiinþe economice
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii
funcþiei publice: 1 an
care va avea loc în data de:
- 14.07.2019, ora 10.00, pentru proba scrisã
Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de
zile de la data publicãrii anunþului la sediul Clubului Sportiv
Cârcea, str. Aeroportului, nr. 25.
Relaþii la telefon 0251/458121.
ANUNT PUBLIC

OFERTE DE SERVICIU Vând 3000 m pã- Vând televizor diago-

Caut femeie internã
pentru bãtrânã deplasabilã oraº Segarcea
- Dolj. Condiþii decente la casã, salariu
atractiv. Telefon:
0744/968.675.

VÂNZÃRI
CASE
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Casã locuibilã comuna Celaru sat Ghizdãveºti cu teren 6700
mp. Telefon: 0760/
194.541.
Vând casã nouã P+M
/ 110 m amprenta
Craiova, Bordei, str.
Carpenului, pomi fructiferi, viþã de vie. Telefon: 0752/641.487.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

mânt lângã lac, pãdure bun de Camping la Negoieºti 20
km de Craiova sau
parteneri. Telefon:
0723/692884.
Vând teren 1000 mp
Cârcea, Drum Expres
Ford. Telefon: 0752/
641.487.
5000 mp Gara Pieleºti lângã Fabrica Q
Fort Termopane. Telefon: 0752/641.487.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400
mp ºi 1500 mp, toate utilitãþile, asfalt,
lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând butelie de aragaz, pufoaicã vãtuitã, roatã de rezervã
Dacia 1300, aragaz
sport cu douã butelii mici. Telefon:
0351/410.383;
0770/900.833.
Vând planetarã - DACIA SUPER–NOVA ºi
arbore cotit, televizor
IVORI cu sistem digital. Telefon: 0770/
419.180.
TERENURI Vând þiglã Jimbolia,
Vând teren (locuri de cãpriori ºi cãrãmidã
casã), Podari. Tele- din demolãri. Telefon:
fon: 0722/943.220. 0722/943.220

nala 37 cm, cuier hol
cu ladã, aþã cusut
goblen, oglindã cristal 160/80 cm. Telefon: 0752/236.667.
Vând cuptor cu microunde (Orion)
1800 W – 100 lei, televizor cu tub color
– 100 lei. Telefon:
0729/977.036.
Vând electromotor
nou, alternator ºi
oglinzi, Cielo Nexia
1600 - 2 axe cu came
- funcþionare perfectã. Telefon: 0786/
391.745.
Vând maºinã spãlat, grilaje fereastrã,
butoaie tablã, uºã
baie. Telefon: 0351/
802.459.
Vând groapã suprapusã cimitirul
Romaneºti. Telefon: 0770/304.207;
0351/456.907.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V nou,
Pick-up Tesla cu
boxe, dozã nouã de
rezervã, discuri cu
muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.

Comuna Mârºani, titular al proiectului: “EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT IN COMUNA MÂRªANI, JUDETUL DOLJ”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul “EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT IN COMUNA MÂRªANI, JUDETUL
DOLJ”,, propus a fi amplasat în Comuna Mârºani.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada
Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 ºi vineri
între orele 8-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare întermen de 10 zile de la data publicãrii
anunþului pe pagina de internet a APM Dolj.

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

Abundã ofertele pentru Cicâldãu
Mijlocaºul Universitãþii Craiova are clauzã de
transfer de 5 milioane de euro, iar aceasta ar
putea fi achitatã dupã Euro U21, mai multe
cluburi fiind interesate de el
Unul dintre cei mai buni jucãtori ai naþionalei de tineret a
României, Alexandru Cicâldãu,
are ºanse mici sã continue în
Bãnie ºi în campionatul viitor.
Deºi mai are trei ani de contract cu Universitatea Craiova,
Cicâldãu are clauzã de reziliere de 5 milioane de euro ºi
sunt deja cluburi tentate sã o
achite în vara aceasta. Mai ales
dupã cum a evoluat jucãtorul
în meciurile cu Anglia ºi Croaþia, de la EURO 2019. Craiova
ar încasa însã numai 4 milioane de euro, fiindcã Viitorul are un procent de 20 la sutã din
vânzare. Oltenii au achitat
850.000 de euro Viitorului
pentru transferul lui Cicâldãu,
clubul lui Hagi pãstrând ºi un
procent la urmãtoarea tranzacþie. Conducãtorii clubului
din Bãnie sunt conºtienþi cã nu
se pot împotrivi dacã mijlocaºul care va împlini în curând
22 de ani primeºte o ofertã
tentantã ºi i se achitã clauza
de reziliere ºi s-au orientat
deja cãtre anumiþi jucãtori.
Albanezul Kamer Qaka, transferat de la Poli Iaºi ºi bulgarul Antoni Ivanov, de la Gaz
Metan Mediaº sunt jucãtorii
care trebuie sã acopere probabila plecare a lui Cicâldãu.

„Decarul” ªtiinþei,
dorit în Italia,
Spania, Belgia ºi
Franþa
Cotidianul Le Derniere Heure scrie cã Standard Liege este
interesatã de achiziþionarea lui
Cicâldãu, acesta urmând sã suplineascã plecarea lui Rãzvan
Marin la Ajax. Standard a încasat 12 milioane pe Marin ºi s-a
interesat de preþul mijlocaºului
Craiovei. Totodatã, Lyon ºi Sevilla sunt interesate de jucãtorul convocat de Cosmin Contra ºi la naþionala de seniori.
Cicâldãu a ratat însã ultima acþiune a primei reprezentative din
cauza unei accidentãri suferite
în ultima etapã a campionatului
trecut.”Lyon vrea sã îi spulbere visul lui Standard de al transfera pe Cicâldãu”, noteazã voetbalprimeur.be. Alex
Cicâldãu e vãzut drept înlocuitorul perfect pentru Tanguy
Ndombele, mijlocaºul de 22 de
ani monitorizat de mai multe
cluburi din Europa. Dupã Standard, FC Sevilla ºi Lille, mijlocaºul Craiovei a ajuns ºi pe lista posibilelor transferuri ale italienilor de la Sassuollo, antrenorul De Zerbi dorindu-l în lo-

cul lui Sensi, care pleacã la Inter. „Titular fix în linia medianã, e inima acþiunilor româneºti
cu verticalizãrile lui. Un alt talent lansat de Academia Hagi ºi
ale cãrui calitãþi l-ar ajuta sã se
integreze rapid în Serie A, dupã
ce a arãtat la Euro
cã nu suferã în faþa
unor adversari mai
puternic fizic. Dar
compenseazã dezavantajul taliei cu tehnica excelentã ºi viziunea importantã,
cu care fluidizeazã
jocul la mijloc prin
pasele geometrice.
Executã foarte bine
loviturile libere, este
un regista modern”,
scrie Sportmediaset. ªi presa din
Turcia a acris despre interesul lui Galatasaray pentru Cicâldãu ºi Puºcaº.

„Cic” ºi Mirko, în
echipa sezonului
trecut al Ligii I

Doi jucãtori de la Universitatea Craiova, Alex Cicâldãu ºi
Mirko Pigliacelli, au fost incluºi de LPF în echipa sezonului trecut al Ligii I. „A impresionat prin maturitatea arãtatã în joc. Un fotbalist exemplar, care a fãcut excelent legãtura între compartimente”
noteazã LPF în privinþa lui Cicâldãu. „S-a impus în poarta
oltenilor ºi a devenit unul din-

tre cei mai iubiþi fotbaliºti din
lotul alb-albaºtrilor. A fost singurul integralist, o premierã în
actualul sistem competiþional,
ºi unicul care ºi-a trecut în
cont un gol ºi o pasã decisivã,
asta ºi datoritã unui joc de picior foarte bun” scrie LPF despre Pigliacelli. Iatã cum aratã
cel mai bun 11 al sezonului
precedent: Pigliacelli – Benzar,
Vinicius, Camora – Man, Nistor, Cicâldãu, I. Hagi – Fl.
Coman, Þucudean, Gnohere,
cel mai bun antrenor al sezonului fiind ales Gheorghe Hagi.

5 goluri, 6 assist-uri ºi 3 penalty-uri scoase în 43 de meciuri sunt cifrele lui Cicâldãu în sezonul trecut la Craiova, în
trei competiþii: Liga 1, Cupa României ºi Europa League.
5 milioane de euro este clauza de transfer a lui Cicâldãu
de la Craiova
4 milioane de euro este cota lui Cicâldãu pe transfermakt

Liga a V-a Dolj, ultima etapã
Seria I: Recolta Seaca de Câmp - Desnãþuiul Giurgiþa
1-4, Tineretul Poiana Mare - Recolta Mãceºu de Jos 40, Spicul Unirea - Progresul Cerãt 3-0, Voinþa Caraula Viitorul Ciupercenii Noi 5-2, Viitorul Mãceºu de Sus Fulgerul Maglavit 3-0, Viitorul Afumaþi - Viitorul Dobridor 3-0, Viitorul Giurgiþa, Fulgerul Întorsura ºi Triumf
Bârca au stat.

Seria a II-a: AFC Coºoveni - Unirea Tâmbureºti 3-2,
AS Rojiºte - Progresul Castranova 2-0, ªtiinþa Malu Mare
- City Leu 1-1, Victoria Cãlãraºi - Energia Radomir 7-2,
Sporting Leu - Progresul Amãrãºtii de Sus 4-2, Voinþa
Puþuri - Inter Secui 3-0, oaspeþii s-au retras, ªtiinþa Celaru - CS II Cârcea 3-0, Viitorul Teasc - Torentul Secui
2-4, Fulgerul Mârºani a stat.

Seria a III-a: Avântul Pieleºti - Voinþa Rasnic 3-3, Jiul
Breasta - Flacãra Drãgoteºti 3-4, ACSO II Filiaºi - CS
Sopot 0-1, ªarja Robãneºti - Voinþa Belcin 2-5, Betis Craiova - Viitorul Þuglui 3-1, Viitorul Valea Fântânilor - AS
Scãeºti 1-1, Vulturul Cernãteºti - Meck Iºalniþa 12-0, ªtiinþa
Calopãr - ªtiinþa 2016 Craiova 3-0, oaspeþii s-au retras,
Viitorul Coþofenii din Dos - Progresul Mischii 5-0.

Clasament final: 1. Viitorul Giurgiþa 75p, 2. Progresul Cerãt 69p, 3. Recolta Mãceºu de Jos 64p, 4. Viitorul
Afumaþi 59p, 5. Viitorul Mãceºu de Sus 53p, 6. Fulgerul
Maglavit 41p, 7. Viitorul Dobridor 34p, 8. Tineretul Poiana Mare 33p, 9. Desnãþuiul Giurgiþa 32p, 10. Spicul
Unirea 30p, 11. Fulgerul Întorsura 29p, 12. Voinþa Caraula 28p, 13. Triumf Bârca 25p, 14. Recolta Seaca de
Câmp 18p, 15. Viitorul Ciupercenii Noi 18p.

Clasament final: 1. Progresul Castranova 72p, 2. ªtiinþa Celaru 70p, 3. AS Rojiºte 68p, 4. ªtiinþa Malu Mare
62p, 5. Progresul Amãrãºtii de Sus 60p, 6. Fulgerul
Mârºani 59p, 7. Sporting Leu 57p, 8. AFC Coºoveni 57p,
9. Unirea Tâmbureºti 50p, 10. CS II Cârcea 49p, 11.
Victoria Cãlãraºi 46p, 12. Energia Radomir 38p, 13. City
Leu 37p, 14. Inter Secui 20p, 15. Torentul Secui 19p,
16. Voinþa Puþuri 17p, 17. Viitorul Teasc 10p.

Clasament final: 1. CS Sopot 81p, 2. ACSO II Filiaºi
75p, 3. Betis Craiova 70p, 4. Viitorul Þuglui 65p, 5. Vulturul
Cernãteºti 63p, 6. ªtiinþa Calopãr 59p, 7. Progresul Mischii
57p, 8. Avântul Pieleºti 54p, 9. Viitorul Valea Fântânilor 46p,
10. Voinþa Belcin 45p, 11. Viitorul Coþofenii din Dos 42p,
12. Jiul Breasta 40p, 13. ªarja Robãneºti 36p, 14. Flacãra
Drãgoteºti 35p, 15. AS Scãeºti 32p, 16. Meck Iºalniþa 32p,
17. Voinþa Rasnic 25p, 18. ªtiinþa 2016 Craiova 21p.

