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Luni ºi marþi, SC Salubritate Craiova
SRL desfãºoarã o nouã rundã de dezinsecþie pe domeniul public, a patra din
acest an. Potrivit conducerii operatorului de salubritate, intervenþia se va realiza prin pulverizare aerianã, dimineaþa, în intervalul orar 6.00 - 12.00. Vor fi
vizate lacurile de pe teritoriul munici-

piului (lacul din Parcul Nicolae Romanescu, Lacul Tanchiºtilor, Lacul Valea
Fetii, Lac Fãcãi, lacul din Grãdina Botanicã, Lac Valea ªarpelui ºi cel de la
Hanul Doctorului), parcurile, grãdinile
publice ºi zonele verzi din cartierele oraºului. Suprafaþa totalã pe care va avea
loc dezinsecþia este de 780 hectare, spe-

cialiºtii precizând însã cã acest grafic
al intervenþiei va putea suferi modificãri,
în funcþie de condiþiile meteorologice
existente. Produsul folosit în cadrul
acestei intervenþii este Aqua K-othrine,
substanþã din grupa a treia de toxicitate, avizatã de Ministerul Sãnãtãþii.
LAURA MOÞÎRLICHE
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UE: Acord pe migraþie,
dar deocamdatã numai pe hârtie!
MIRCEA CANÞÃR
Dupã 9 ore de negocieri, cei 28
de lideri ai þãrilor membre UE reuniþi în summitul de la Bruxelles, au
cãzut finalmente de acord în chestiunea migraþiei, a anunþat preºedintele Consiliului European, Donald Tusk. Obiectivul enunþat: mai
buna protejare a frontierelor ºi
concretizarea regulilor de primire
a migranþilor, a explicat, ieri, preºedintele francez, Emmanuel Macron, care a fãcut referiri la cooperarea europeanã ºi la solidaritatea care trebuie avutã cu þãrile de
intrare a migranþilor. Acordul vizeazã crearea de centre de primire
pe teritoriul european, dar ºi de dispozitive de primire, în afara spaþiului UE. Liderii europeni au convenit asupra instalãrii unui sistem
„voluntar” de centre „controlate”
în Europa, cu obiectivul gestionãrii, la o manierã mai puþin haotiEDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MARGA BULUGEAN
Director:
MIRCEA CANÞÃR
DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu
Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean
Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu
Sport: Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat: 0251.412.457
Publicitate: 0251.412.552
Redacþia: 0251.412.613
Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

cã, a vaselor venite din Libia, prin
apele Mediteranei. În aceste centre se va face o selecþie între migranþi, luaþi în considerare fiind
solicitanþii îndreptãþiþi de azil,
acestea putând fi amplasate în spaþiul UE, de asemenea „pe bazã de
voluntariat”. S-a discutat ore în ºir
pe aceastã eschivã. Austria, de pildã, prin vocea cancelarului Sebastian Kurz a respins ideea gãzduirii
unui asemenea centru. Suprinzãtor, ºi Emmanuel Macron a refuzat
deschiderea unui asemenea centru
în Franþa. Comisia Europeanã a
propus de asemenea „examinarea
fãrã întârziere a conceptului de
platformã regionalã de debarcare”
în colaborare cu þãri care colaboreazã cu Înaltul Comisariat al ONU
pentru refugiaþi (HCR) ºi Organizaþia Internaþionalã a ONU pentru
imigranþi (OIM). Conceptul de

tã, referirea vizând partajarea echitabilã a refugiaþilor, dar concluzia
nu a fost trasã. Un echilibru între
responsabilitate ºi solidaritate ar
trebui gãsit. În centrul atenþiei s-a
aflat premierul italian, Giuseppe
Conte, care a constatat cã Roma nu
este singurã. Þara sa va decide ulterior dacã acceptã sau nu centre de
primire. Încât ministrul italian de
interne, Matteo Salvini, a salutat
acordul, precizând cã aºteaptã sã
vadã rezultate concrete. El a anunþat oricum cã porturile italiene rãmân închise toatã vara pentru ONGurile umanitare, care colaboreazã
strâns cu cãlãuzele. Italia blocase
joi adoptarea unei declaraþii comune, atitudine rarã, care demonstreazã profunda divizare în sânul UE. La
modul concret, mare lucru nu s-a
reuºit a se rezolva, deºi declaraþiile
s-au arãtat optimiste.

Reþeaua jurnaliºtilor de mediu
O reþea de jurnaliºti de mediu,
animaþi de valorile ecologiste –
aceasta este þinta pe care ºi-o
propune un ONG care desfãºoarã diverse activitãþi pentru protejarea mediului. Se începe
simplu: prin lansarea unui concurs pe teme de ecologie la care
sunt invitaþi jurnaliºti, reporteri
ºi chiar studenþi care sunt
pasionaþi de acest subiect.
Potrivit organizatorilor, concursul
„Jurnalism eco pentru un mediu curat”
are scopul de a promova modele de
urmat în domeniul protecþiei mediului
înconjurãtor ºi conservãrii resurselor
planetei. Din acest motiv, se înscrie în
activitãþile de conºtientizare desfãºurate
de ECOTIC, de-a lungul timpului, ºi sunt
adresate publicului de toate vârstele, dar,
în primul rând, jurnaliºtilor. “Lansãm
acest concurs din dorinþa de a populariza
cu sprijinul mass-media proiecte ºi
iniþiative menite sã stimuleze creativitatea comunitãþilor locale în domeniul
protecþiei mediului. Considerãm cã
evidenþierea bunelor practici, puþin
cunoscute publicului larg, va contribui la
dezvoltarea unei atitudini pro-active a
românilor în direcþia îmbunãtãþirii
factorilor de mediu ºi utilizãrii eficiente a
resurselor”, a declarat Valentin Negoiþã,
preºedinte ECOTIC.

Câºtigãtorii vor fi
desemnaþi în
septembrie

- Nu mã dumiresc, Popescule, cemi dau la servici e leafã sau pomanã?

platformã de debarcare a migranþilor, în afara UE, rãmâne destul de
vag. S-a spus cã aceste centre ar
putea fi amplasate în Africa de
Nord, fãrã a se cunoaºte dacã þãrile din regiunea respectivã sunt de
acord, fiindcã atât Marocul, cât ºi
Tunisia, ºi-au exprimat reticenþa.
Ranforsarea frontierelor externe
prin ajutorarea financiarã acordatã Turciei, în principal, dar ºi Africii de Nord, pentru a se evita fluxuri comparabile cu cele înregistrate în 2015, a fost o altã temã de discuþie. Acordul convenit cere þãrilor
membre sã ia toate mãsurile cuvenite spre evitarea deplasãrii migranþilor între þãrile UE, vizate fiind miºcãrile secundare spre Germania, de
pildã, unde dezbaterile politice au
fragilizat cancelarul Angela Merkel.
S-a discutat ºi despre convenþia de
la Dublin, care ar trebui modifica-

Pânã pe data de 14 septembrie, jurnaliºti, reporteri sau chiar studenþi la
facultãþi de profil din România sunt
invitaþi sã se implice în protecþia mediului
înconjurãtor prin transmiterea de materiale video ºi materiale scrise, însoþite de
fotografii relevante, pe adresa jurnalis-

m@ecotic.ro. Organizatorii precizeazã cã
subiectele vizeazã exemple pozitive
dezvoltate de companii, instituþii de
învãþãmânt, ONG-uri, instituþii publice
sau comunitãþi locale, precum plantãri,
ecologizãri, proiecte de colectare de
deºeuri reciclabile ºi iniþiative de prevenire a risipei, printre altele. Cele mai bune
ºi inovatoare zece materiale –dintre care
cinci video ºi cinci scrise – alese de un
juriu format din experþi în protecþia

mediului ºi jurnaliºti vor fi prezentate pe
pagina de Facebook ºi pe website-ul
ECOTIC. Câºtigãtorii vor fi aleºi prin
votul publicului, fiind acordate douã
premii, câte un premiu pentru fiecare
categorie: un aparat foto pentru categoria
material video ºi un laptop pentru categoria material scris. Premierea va avea loc
în cadrul Galei Premiilor pentru un Mediu
Curat, editia a X-a.
LAURA MOÞÎRLICHE
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“Sãrbãtorim paºii importanþi fãcuþi
în cadrul unor proiecte-cheie ale CESEC”
Cea de a cincea reuniune ministerialã privind
interconectarea reþelelor de gaze în Europa
centralã ºi de sud-est (CESEC), care s-a desfãºurat ieri, la Sofia, în Bulgaria, a marcat totodatã startul unor proiecte de anvergurã pentru
România, precum secþiunea relevantã din proiectul sistemului de transport de gaze Bulgaria-România-Ungaria-Austria (BRUA) sau linia
electricã Cernavodã – Stâlpu.
“Sãrbãtorim paºii importanþi
fãcuþi în cadrul unor proiectecheie ale CESEC, atât în domeniul gazelor, cât ºi al energiei electrice; acestea sunt o
dovadã concretã a beneficiilor
reale pentru securitatea aprovizionãrii ºi diversificare, aduse
de cooperarea în regiune. Coordonarea tranziþiei cãtre o
energie curatã în regiune va reprezenta, de asemenea, o prioritate tot mai importantã pentru CESEC. Având în vedere

acordurile de referinþã recente
cu privire la unele dintre elementele-cheie ale pachetului
“Energie curatã pentru europeni”, acum este momentul sã
profitãm de oportunitãþile oferite de tranziþia energeticã în
desfãºurare în Europa centralã
ºi de sud-est, prin utilizarea
imensului potenþial de energie
regenerabilã ºi eficienþã energeticã din regiune.”, a subliniat
Comisarul european Miguel
Arias Cañete, responsabil pen-

tru politici climatice ºi energie.
Scopul CESEC este de a
consolida solidaritatea în domeniul energiei ºi de a asigura surse de energie sigure ºi durabile
atât pentru cetãþeni, cât ºi pen-

tru companiile din regiune, în
domeniul gazelor naturale, electricitãþii, energiei din surse regenerabile ºi eficienþei energetice. Miniºtrii vor discuta, de
asemenea, despre viitoarea co-

operare regionalã într-unele din
domeniile sus-menþionate, precum ºi despre cele mai bune
modalitãþi de gestionare a tranziþiei cãtre o energie curatã în
regiune.

Vacanþa de varã vine cu drepturi
sporite pentru 120 milioane de turiºti
Cãlãtorii care rezervã pachete de vacanþã vor
dispune de o protecþie mai puternicã în calitatea
lor de consumatori. Noile norme nu vor reglementa doar pachetele de vacanþã tradiþionale, ci
vor proteja ºi consumatorii care rezervã alte forme de servicii de cãlãtorie combinate, inclusiv

Pentru a extinde protecþia prevãzutã de Directiva UE privind
pachetele de servicii pentru cãlãtorii din 1990, Comisia a prezentat, în luna iulie 2013, propunerea, care a fost adoptatã în mod
formal de Parlamentul European
ºi de statele membre în noiembrie
2015. Noile norme urmau sã fie
transpuse de statele membre pânã
la 1 ianuarie 2018. Începând cu
data de 1 iulie, aceste norme sunt
aplicabile în statele membre. „Este
uºor sã rezervi o vacanþã pe internet, însã dacã ceva nu merge
bine, vrei sã fii sigur cã eºti pe
deplin protejat. Noile norme privind pachetele de servicii pentru
cãlãtorii sunt acum adaptate la
era digitalã ºi la noile moduri de
rezervare a vacanþelor. Cãlãtorii
vor beneficia totodatã de noi
drepturi ºi vor fi bine protejaþi în
cazul în care operatorul dã faliment. Graþie noilor norme, companiile turistice vor putea sã îºi
ofere serviciile la nivel transfron-

talier...”, a declarat Vìra Jourová, comisarul pentru justiþie,
consumatori ºi egalitate de gen.

Asistenþã pentru cãlãtorii
în dificultate

Printre beneficiile aduse consumatorilor se numãrã: informaþii mai clare pentru cãlãtori, privind tipul, elementele ºi caracteristicile pachetului sau serviciilor
asociate oferite, drepturile în calitate de consumatori, preþul ºi
orice alte costuri suplimentare;
rambursare ºi repatriere în caz
de faliment, companiile turistice fiind nevoite sã îºi asigure protecþia în caz de insolvenþã; norme mai clare privind rãspunderea, responsabilitatea revenind
organizatorului pachetului, indiferent de entitatea care presteazã serviciile de cãlãtorie; drepturi
mai solide de anulare, un pachet
de vacanþã putând fi anulat de
cãlãtori din orice motiv, prin plata
unui comision rezonabil sau gra-

Statele membre trebuiau sã transpunã normele în legislaþia naþionalã
pânã la data de 1 ianuarie 2018. A urmat apoi o perioadã de tranziþie de
ºase luni, pânã la 1 iulie, care este data de la care mãsurile naþionale de
transpunere a directivei vor începe sã se aplice. Comisia va examina
modul în care normele au fost transpuse ºi sunt aplicate în statele membre ºi va lua mãsurile adecvate, dacã este necesar.

tuit, în cazul în care destinaþia lor
devine periculoasã sau în cazul
în care preþul pachetului este
majorat cu peste 8% din preþul
initial; asigurarea cazãrii în cazul în care cãlãtoria de întoarcere nu poate fi efectuatã, fiind
garantate pânã la maximum trei
nopþi suplimentare de cazare ºi nu
în ultimul rând, asistenþã pentru
cãlãtorii în dificultate, în special
prin furnizarea de informaþii privind serviciile de sãnãtate ºi asistenþa consularã.

pachete personalizate. De asemenea, este introdusã protecþia serviciilor de cãlãtorie asociate,
formulã în care cãlãtorul cumpãrã servicii de cãlãtorie de la un punct de vânzare, însã este invitat sã rezerve alte servicii prin intermediul unei
pagini de internet separate.

Cerinþe modernizate
de informare
Noile norme se aplicã în cazul
combinaþiilor de cel puþin douã tipuri de servicii de cãlãtorie (transport, cazare, servicii de închiriere auto sau alte servicii, de exemplu, vizitele ghidate), inclusiv în
cazul pachetelor ºi a serviciilor de
cãlãtorie asociate. „Noile norme
vor aduce beneficii ºi companiilor, prin intermediul: unor norme
mai clare ce vor facilita activitã-

þile transfrontaliere, prin respectarea unui singur set de norme privind cerinþele de informare, rãspunderea ºi alte obligaþii pe întreg
teritoriul UE; de cerinþe modernizate de informare care nu se
mai bazeazã exclusiv pe broºurile
turistice; reducerii sarcinii de reglementare, cãlãtoriile de afaceri
organizate în temeiul unui acordcadru nemaifiind acoperite de directivã”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al Comisiei
Europene.
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Gigioc ºi „colegii”, prezentaþi instanþei
pentru arestarea preventivã
Gigi Vadik Zavera, cunoscut sub pseudonimul de „Gigioc”, a fost reþinut, joi
searã, pentru 24 de ore, în urma unei
decizii a procurorilor DIICOT Craiova.
Acesta este cercetat într-un dosar de
fraude informatice alãturi de alþi trei suspecþi. Ieri, toþi 4 au fost prezentaþi instanþei de judecatã, cu propunere de
arestare preventivã. În acest context,
La data 28 iunie a.c., poliþiºtii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate Craiova, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Cra-

poliþiºtii specializaþi în combaterea criminalitãþii organizate din Craiova, sub
coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.,
au efectuat 10 percheziþii, la locuinþele
acestor persoane bãnuite cã ar fi sãvârºit infracþiuni informatice. Au fost ridicate echipamente ºi dispozitive susceptibile a fi utilizate la realizarea unor activitãþi de tip skimming.

iova, au efectuat 10 percheziþii la locuinþele unor persoane
din judeþele Dolj, Gorj ºi Prahova. În urma percheziþiilor, au
fost ridicate, în vederea conti-

n u ã r i i c e r c e t ã r i l o r,
echipamente de tip
skimming, componente folosite la producerea unor astfel de echipamente, precum ºi alte dispozitive ce pot
fi folosite la
falsificarea instrumentelor
de platã electronicã.
„Grupul infracþional
ar fi fost constituit în
vara anului 2013, iar
membrii acestuia ar fi
expediat în Mexic, cãtre alte persoane, colete ce conþineau aparaturã de skimming,
cu scopul de a fi utilizatã la falsificarea de
instrumente de platã
electronicã pentru accesul fãrã drept la un
sistem informatic ºi
efectuarea frauduloasã
de retrageri de numerar”, se precizeazã în

comunicatul de presã al Poliþiei doljene.

Au colaborat politiºtii
din trei judeþe

Dupã finalizarea percheziþiilor, patru persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. –
S.T. Craiova pentru continuarea cercetãrilor. În cauzã sunt
efectuate cercetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de
constituirea unui grup infracþional organizat, falsificarea de
titluri de credit sau instrumente de platã, deþinerea de instrumente în vederea falsificãrii de

valori, operaþiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, punerea în circulaþie de
valori falsificate, accesul ilegal
la un sistem informatic ºi efectuarea de operaþiuni financiare
în mod fraudulos. „La activitãþi au participat ºi poliþiºti specializaþi în combaterea criminalitãþii organizate din Gorj ºi
Ploieºti, poliþiºti din cadrul Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj, precum ºi jandarmi
din cadrul Grupãrii de Jandarmi
Mobile Ploieºti”, se mai precizeazã în comunicatul respectiv.
CARMEN ZUICAN

Întâlnire pentru reintegrarea socialã a persoanelor private
de libertate, la Centrul de Detenþie Craiova
În data de 27 iunie 2018, la Centrul de Detenþie Craiova (fostul Penitenciar pentru Minori ºi Tineri) s-a realizat
activitatea prevãzutã în Planul Naþional de Implementare
a Hotãrârii de Guvern nr. 389/2015, privind elaborarea,
realizarea ºi implementarea unor proceduri interinstituþionale, referitoare la colaborarea instituþiilor publice centrale ºi locale în procesul de reintegrare socialã. Parte a
Strategiei naþionale de reintegrare socialã a persoanelor
private de libertate, 2015 – 2019.
La sediul unitãþii au fost invitaþi reprezentanþi ai principalelor

instituþii - Prefectura Dolj, Consiliul Judeþean Dolj, Primãria Cra-

iova, Agenþia Judeþeanã de
Ocupare a Forþei de Muncã Dolj, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj, Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, Centrul de
Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Craiova, Serviciul de Probaþiune Dolj, ONG-uri locale. Totodatã, a avut loc ºi
activitatea desfãºuratã în
cadrul „Ziua Porþilor Deschise”, prilej cu care colaboratori, profesori ºi pãrinþi ai persoanelor internate au vizitat Centrul de
Detenþie.

Suportul ºi concursul
comunitãþii locale
„Obiectivul principal al manifestãrii a constat în creºterea oportunitãþilor oferite de comunitate,
pentru reintegrarea socialã a persoanelor care executã o mãsurã
educativã privativã de libertate,

precum ºi identificarea de noi parteneri sociali care pot fi angrenaþi
în asistarea celor aflaþi în detenþie
sau care pot oferi asistenþã postpenalã. Pentru succesul componentei de reintegrare socialã este
necesar ca demersurile iniþiate de
sistemul penitenciar (prin intervenþiile realizate cu persoanele internate în perioada executãrii mãsu-

rii educative) sã aibã suportul ºi
concursul comunitãþii locale, în
dubla lor calitate: de parteneri ai
serviciului penitenciar ºi de beneficiari ai întregului proces de reintegrare socialã”, a precizat Comisar de penitenciare, Daniel Barbu, purtãtor de cuvânt al Centrului de Detenþie Craiova.
CRISTI PÃTRU
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Vacanþã distractiv-educativã pentru elevi,
la Biblioteca „Aman”!

La Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” din Craiova vor începe, de
luni, activitãþile din cadrul a douã proiecte
educative, ambele adresate elevilor din clasele I - a XII-a ºi organizate pe parcursul

vacanþei de varã (2 iulie - 30 august 2018):
„Fun in Summer” ºi „Biblioteca din vacanþã”. Activitãþile sunt gratuite, vor avea loc
sãptãmânal ºi vor fi derulate de bibliotecari
ºi voluntari ai instituþiei.
au reuºit sã suplimenteze orele de
învãþare a limbii engleze. Fie cã vorbim despre clubul de lecturã sau despre atelierele de împletituri, participanþii vor beneficia, vreme de
douã luni, de o alternativã grozavã
pentru petrecerea timpului liber», a
declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru
ºi Aristia Aman”.

Limbi strãine, hand-made
ºi benzi desenate
la „Biblioteca din vacanþã”

„Fun in Summer”, cu voluntari
din Nigeria ºi Italia
Cursurile ºi atelierele „Arts
Crafts”, „English Club”, „Book
Reading Club”, „Games Day” ºi
„Movie Club” din cadrul proiectului „Fun in Summer” vor fi susþinute de mai mulþi voluntari de la
Universitatea din Craiova: Andreea-Daniela Popa, Sabrina-Maria
Catrina, Alberta-Andra Þiu, Mihaela ªtefan, Ana-Maria Buzatu, Armand-Antonio Pascu, Sonia Seres,
Elisabet-Mihaela Toma, Andra-Andreea Mateiescu ºi George-Octavian Marinescu. Li se vor alãtura

studenþii Alabi Ayodele (Nigeria) ºi
Chiara Ionta (Italia) - voluntar al
Asociaþiei „Explorator”. Mãdãlina
Bãileºteanu ºi Carmen Ticã, bibliotecari la American Corner, sunt
gazdele proiectului ºi co-organizatori pentru toate activitãþile.
«Anul trecut ne-am orientat cãtre un public special. „Fun in Summer” 2017 a fost despre informarea, educarea ºi recreerea copiilor din
douã centre speciale din Craiova.
Activitãþile au fost utile ºi ºi-au atins
obiectivele, pentru cã participanþii au
fost plini de resurse ºi mereu curioºi.
Colegii mei au inclus pentru ediþia
din acest an câteva activitãþi noi ºi

Proiectul „Biblioteca din vacanþã”, ajuns la ediþia a X-a, cuprinde
cursuri ºi ateliere de limbi strãine
(englezã ºi spaniolã), hand-made ºi
origami, coordonate de voluntarii
INTERACT: Iasmine Bicioiu, Maia
Mihai, Clara Filoti, Mara Vlad, Sonia Tuþescu, Gloria Radu, Sofia
Stancu, Anda Dinu, Dania Chiþan,
Larisa Tudora, Monica Ochea, Andra Nicolosu, Irina Lungoci, Smaranda ªtirbu ºi Dragoº Vlad, sub
coordonarea preºedintelui INTERACT Craiova, Radu Poajgã. Cursurile Public Speaking ºi Micul Jurnalist vor fi susþinute de Mihaela
Mocanu, respectiv Laura Pumnea,
în atelierul de desen se vor implica
Teodora Olariu ºi Amalia ªtiolicã,
iar atelierul de benzi desenate va fi
coordonat de Dodo Niþã, cunoscut
autor ºi critic de benzi desenate. De
asemenea, se va derula ºi un curs
de Igienã Dentarã, cu sprijinul a doi

voluntari ai Societãþii Studenþilor
Stomatologi din Craiova: Ana Pãvãlan ºi Cristina Dragotã.
Cã proiectul a fost îndelung aºteptat o dovedeºte numãrul mare de
înscrieri, mai spune Lucian Dindiricã. „ªi în acest an avem posibilitatea,
cu ajutorul voluntarilor noºtri, sã le

oferim sutelor de elevi înscriºi activitãþi educative în perioada vacanþei de
varã. De luni, 2 iulie, demarãm atelierele proiectului ºi, pânã la finalul lunii
august, vom realiza tot ceea ce neam propus alãturi de cei pe care îi
vrem cât mai des la bibliotecã: copiii!”, a adãugat managerul bibliotecii.

Joc ºi cântec oltenesc,
Expoziþie de postere dedicatã
la festivalurile folclorice din þarã inventatorului Gogu Constantinescu
Sfârºitul stagiunii îi gãseºte pe artiºtii Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase” pe scenele mai multor festivaluri din þarã. Pe 23-24
iunie, aceºtia s-au aflat la Bistriþa, unde au
participat la Festivalul Naþional de Folclor
„Zestrea Nordului”, iar pe 29 iunie au fost
invitaþi la Ziua localitãþii Gogoºu, din judeþul
Mehedinþi.
Duminicã, 1 iulie, Mariana Ionescu Cãpitãnescu ºi Petricã Mîþu Stoian împreunã cu
orchestra ºi formaþia de dansuri (conducerea
muzicalã: Cristi Pîrlea, coregrafia: Ionel Garoafã) vor încânta spectatorii la Bucureºti, în
cadrul Festivalului Internaþional de Folclor
„Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu”. Pe data de 4
iulie, ºi timiºorenii vor avea ocazia sã-i vadã

pe Niculina Stoican ºi Petricã Mîtu Stoian alãturi de orchestra ºi formaþia de dansuri, prezentând un tablou din „Nunta de pominã la
olteni” la Festivalul Inimilor - festival internaþional de folclor aflat la ediþia a XXIX-a.
Alte douã evenimente ale verii îi vor avea
invitaþi pe artiºtii craioveni: Festivalul Naþional de Folclor „Ion Albeºteanu”, ediþia a XIIa (10 august, Amara, judeþul Ialomiþa) ºi Ziua
comunei Cilieni, judeþul Olt (26 august). Potrivit reprezentanþilor instituþiei, «stagiunea de
toamnã a ansamblului va începe cu spectacolul „Nunta de pominã la olteni”, care va fi
prezentat în data de 7 septembrie 2018, la
Festivalul Folcloric de Artã ºi Tradiþie Popularã Româneascã de la Otopeni».

Pe întreaga perioadã a vacanþei
de varã, Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”
gãzduieºte o expoziþie de postere
dedicate lui Gogu (George)
Constantinescu – academician,
inginer, arhitect ºi cercetãtor
român de anvergurã mondialã
nãscut la Craiova, în 1881.
Evenimentul este prilejuit de
împlinirea, în 2018, a unui veac
de la emiterea Teoriei sonicitãþii
de cãtre aceasta.
«Posterele au fost realizate de
elevii care au participat la Concursul ªcolar Judeþean de
Inventivitate ºi Creativitate în
ªtiinþã ºi Tehnologie – CICREST,
organizat ºi desfãºurat în luna
iunie 2018 de Colegiul Naþional
„ªtefan Odobleja” din Craiova, în
colaborare cu instituþia noastrã,
Asociaþia Generalã a Inginerilor din
România – Sucursala Dolj, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj ºi Casa Corpului
Didactic Dolj», precizeazã reprezentanþii
bibliotecii.
Cu peste 190 de brevete de invenþii
înregistrate de-a lungul vieþii sale, Gogu
Constantinescu este unul dintre cei mai

prolifici inventatori români din toate
timpurile. Printre ideile sale cele mai
cunoscute se numãrã un dispozitiv de
perforare a rocilor, un sistem de sincronizare a mitralierelor cu elicele avioanelor de
vânãtoare folosite de britanici în Primul
Rãzboi Mondial ºi un strãmoº al transmisiei
automate cu variaþie continuã de astãzi.
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OFERTE DE SERVICIU

FIRMÃ angajeazã lucrãtori în construcþii. Telefon:
0751/844.904.

PRESTÃRI SERVICII

Doamnã serioasã fac
menaj permanent baby
siter etc, numai pentru
familii serioase, în Craiova. Telefon: 0762/
850.986.
Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament douã
camere în Bucureºti Prelungirea Ghencea.
Telefon: 0722/244.888.
Vând apartament 2 camere etaj 1, Valea Roºie. Telefon: 0251/
361.626.
Vând apartament 2 camere Bãileºti, zonã centralã, preþ accesibil. Telefon: 0771/504.064.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere Craioviþa Nouã,
deosebitã poziþionare,
modificãri interioare. Preþ
accesibil. Telefon: 0771/
504.064.

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã Craiova, str.
Aviatorilor. Telefon:
0768/157.885.
Vând casã + dependinþe, vie, pãdure comuna
Scaeºti, preþ negociabil.
Telefon: 0744/375.858.
Vând sau schimb casã
str. Eliza Opran cu apartament etaj 1 sau 2. Telefon: 0730/504.515.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei + 500
mp curte. Telefon: 0752/
641.487.

Vând casã comuna Calopãr, sat Dâlga din cãrãmidã, anexe gospodãreºti ºi beci, grãdinã cu
vie. Telefon: 0770/
900.833; 0735/923.982.
Vând imobil central. Telefon: 0755/074.742.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire
centralã, 560 mp sau
schimb cu apartament.
Telefon: 0746/498.818.
Vând teren casã, 1.200
de metri pãtraþi, în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt – pe lângã liceu,
cu temelie beton, 2 camere + antreu, fântânã
cu hidrofor, pãtul metalic, cu perdea în faþã
unde introduci douã autoturisme, gard metalic,
pomi fructiferi. Acte la zi.
Preþ 16.500 de euro, negociabil. Telefon: 0769/
512.701.
Vând casã cu 4 camere, bucãtãrie, baie + wc
în interior ºi alte anexe
în curte, locuibile, gard
metalic, fântânã, pomi
fructiferi, în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt.
Preþ 25.000 de euro, negociabil. Telefon: 0769/
512.701.
Vând gospodãrie în comuna Valea Stanciului,
judeþul Dolj. Telefon:
0721/502.003.
Vând casã bãtrâneascã
1200 m.p. comuna Robãneºti 20 km, vie, fântânã, dependinþe. Telefon: 0767/648.731.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI

Particular, vând teren în
ªimnicu de Sus, strada
Mihai Eminescu, nr. 84,
lãþime 12 metri, lungime
70 m, vie, între vecini.
Relaþii la telefon: 0728/
012.055.

publicitate
Cârcea, zona Mânãstire
str. Guran, vând teren
intravilan 940 mp, deschidere 18 m la stradã,
20 E/mp negociabil. Telefon: 0767/263.391.
Vând teren Podari sau
arendã. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren arabil 2,5 ha
spatele Metro ºi teren
arabil Gara Plaiul Vulcãneºti. Telefon: 0251/
548.870.
Vând parcele de 800 ºi
1500 mp situate în
Leamna de Jos cartier
vile lângã Pãdure Tei.
Telefon: 0722/258.628.
Vând teren str. Industriilor - 3000 mp. Telefon:
0758/627.865.
Vând 10 ha pãdure, 100110 ani - Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile instalate, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640, 0351/402.056.
Vând titlu de proprietate
– pãdure, comuna Brãdeºti 2,6 ha. Telefon:
0770/245.289.

AUTO

Cielo 2006 - GPL, cãruþ
curte 2 roþi, bicicletã de
damã, jante aluminiu.
Telefon: 0767/153.551.

VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE

Vând centralã termicã
Bosch, pat metalic automat, sobã teracotã, polizor 2500w, cãruciar
handicap, schelã metalicã 2 picioare. Telefon:
0760/588.581.
Vând loc de veci, cimitirul Ungureni. Telefon:
0741/186.100.
Vând maºinã automatã
de uscat nefolositã. Telefon: 0720/099.950.
Hainã îmblãnitã, guler
astrahan nr. 54, fãcute
pe comandã - 80 lei, pantofi piele nr. 43 noi - 50
lei, cisme damã nr. 3850 lei, bascheþi nr. 43.
Telefon: 0770/303.445.
Vând boiler electric 100 litri
bine întreþinut, bicicletã
româneascã de bãrbat.
Telefon: 0351/464.043.
Vând 5 calorifere din fontã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.
Vând combinã frigorificã.
Telefon: 0748/408.819.
Vând cutie metalicã pentru pãstrat arma de vânãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Telefon: 0351/416.166.

Vând obiecte casnice,
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte damã, televizor
Philips - 100 lei, video,
50 lei. Telefon: 0770/
354.549.
Vând roþi Mercedes spiþate cu cauciucuri de iarnã- 4 buc. Preþ convenabil. Telefon: 0762/
183.205.
Vând 50 familii de albine. Telefon: 0762/
256.812.
Vând manechine bust 5
lei / buc. Telefon: 0768/
450.011.
Vând frigider 2 uºi defect - 100 lei, televizor
color diagonala 70 cu
telecomandã în bunã
stare - 100 lei, sãpun
de casã - 5 lei. Telefon:
0770/303.445.
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, arzãtoare gaze, discuri cu
muzicã diferitã. Telefon:
0251/427.583.

Vând frigider „ZIL”, maºinã de cusut „Ileana” stare bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat ”Alba
Lux”, Pick-up marca
„TESLA” cu boxe. Telefon: 0351/464.563.
Vând apometru de apã,
butoi de vin 10 vedre,
presã hidraulicã mase
plastice, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum. Telefon: 0767/153.551.
Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând maºinã de cusut 250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Telefon: 0770/298.240.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr broaºte þestoase româneºti de apã.
Telefon: 0721/995.405.

MATRIMONIALE

Caut partenerã viaþã, vîrsta 50 ani, rog seriozitate.
Telefon: 0756/911.479.

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: .................

Vând combinã SEMA
110 cu R.I.F.S., Turbo,
în stare de funcþionare.
Preþ negociabil. Telefon:
0744/537.347.

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:

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând douã sobe de teracotã complete 300,
400 lei ºi 150 þigle 2 lei/
buc. Telefon: 0771/
518.063.
Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând hidrofor, presã hidraulicã mase plastice, cãruþ carte cu douã roþi, uºi
dormitor. Telefon: 0767/
153.551.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

ªtiinþa, ºi performanþã
ºi profit financiar
Universitatea Craiova ºi-a prezentat bilanþul
financiar pe anul trecut ºi este pe plus cu
aproape 800.000 de euro, fãrã banii pe Bãluþã ºi
Screciu, în condiþiile în care a câºtigat Cupa
României ºi a terminat campionatul pe podium
La fel ca anul trecut, clubul CS
Universitatea Craiova 1948 a fãcut
public bilanþul financiar pentru sezonul încheiat. Astfel, în stagiunea
2017-2018, gruparea din Bãnie,
câºtigat Cupa României ºi a terminat campionatul pe podium, a avut
un buget de aproape 8 milioane de
euro (7.900.000 de euro), fiind însã
pe profit, întrucât încasãrile au fost
de 8.675.000 de euro. În aceste
venituri nu sunt incluse ºi transferurile lui Alex Bãluþã ºi Vlad Screciu, care au adus, în vara aceasta,
în conturile clubului aproximativ 5
milioane de euro. Dacã adãugãm ºi
suma care urmeazã sã fie încasatã
din drepturile TV, de 3 milioane de
euro, gruparea din Bãnie are asigurat deja bugetul pentru sezonul urmãtor. Principala sursã de venituri
anul trecut au fost transferurile,
Universitatea încasând pe atacantul
Andrei Ivan, vândut la FC Kransodar, ºi pe portarul Andrei Vlad, plecat la FCSB, 3.500.000 de euro.
Urmeazã apoi sumele din drepturi
TV, apoi cele din bilete ºi cele din
publicitate. Clubul din Bãnie menþi-

oneazã cã are ca obiectiv în urmãtoarea stagiune sã facã profit ºi din
participarea în grupele Europa League. Alb-albaºtrii însã nu sunt cap
de serie în turul al treilea preliminar, având cel mai mic coeficient
dintre echipele care intrã direct în
aceastã fazã a competiþiei.
Iatã comunicatul prin care CS
U 1948 anunþã situaþia financiarã a
clubului: „ªtiinþa ºi-a propus de la
renaºtere sã devinã nu doar o forþã a campionatului, ci ºi o echipã
solidã din punct de vedere financiar. De aceea, am construit pas
cu pas fãrã a risca viitorul echipei
de dragul unei reuºite de moment
ce ulterior nu ar mai fi putut fi susþinutã financiar. Sunt multe exemple în fotbalul românesc de echipe
ce ºi-au jucat soarta pe o singurã
carte ºi care au dispãrut ulterior.
Astãzi am reuºit sã construim un
buget care sã ne permitã ca an de
an sã ne batem la trofee, la podiumul Ligii I ºi implicit la calificarea
în Cupele Europene.
În ceea ce priveºte cheltuielile
sezonului 2017/2018, am avut ur-

mãtoarele componente principale:
- Salariile – 3.300.000 EUR
- Taxele ºi impozitele aferente
salariilor – 850.000 EUR
- Centrul de Copii ºi Juniori –
500.000 EUR
- Cheltuielile curente (deplasãri,
cantonamente, chirii) – 1.150.000
EUR
- Transfer jucãtori (include indemnizaþiile de transfer, procente
datorate cluburilor formatoare,
contribuþia de solidaritate, compensaþii de formare/promovare, comi-

sioane agenþi jucãtori etc.) –
2.100.000 EUR
TOTAL GENERAL: 7.900.000
EUR
Veniturile au fost în principal din:
- Drepturi TV, inclusiv aferente
Cupei României ºi meciul cu AC
Milan – 2.500.000 EUR
- Publicitate – 1.025.000 EUR
- Venituri din transferurile jucãtorilor – 3.500.000 EUR
- Bilete (inclusiv meciul cu AC
Milan) – 1.650.000 EUR

TOTAL GENERAL: 8.675.000
EUR
Ne dorim ca în cel mai scurt timp
sã avem o nouã categorie de venituri ºi anume „venituri din participarea în grupele competiþiilor europene”. În acest raport am evidenþiat
doar cheltuielile ºi veniturile cu pondere de peste 5% în bugetul clubului. Exerciþiul financiar detaliat poate
fi vizualizat pe website-ul mfinante.ro, cu precizarea cã este aferent anului 2017, pe când raportul nostru
priveºte sezonul 2017/2018.”

Adversari dificili pentru
SCM Craiova ar putea întâlni
câºtigãtoarea Champions League români la Wimbledon
O adevãratã Supercupã a Europei s-ar putea disputa în grupele Champions League, între deþinãtoarea Cupei EHF, SCM Craiova, ºi câºtigãtoarea Ligii Campionilor, formaþia maghiarã Gyor.
Din aceeaºi grupã mai fac parte
deja: Thuringer (Germania), formaþie antrenatã de românul Herbert Muller, ºi Krim Ljubljana
(Slovenia), echipa care a eliminat SCM Craiova din Cupa Cupelor, acum 3 ani. Pentru a ajunge

sã joace cu Gyor, SCM Craiova
trebuie sã câºtige grupa preliminarã a Champions League, în
care întâlneºte formaþia ZORK
Jagodina (Serbia), iar dacã trece
de aceasta se va duela cu învingãtoarea meciului Podravka
(Croaþia) - Muratpaºa (Turcia),
meciurile fiind programate în perioada 7-9 septembrie.
Grupele Ligii Campionilor:
Grupa A: Buducnost, Metz,
Odense, Larvik; Grupa B: Rostov

Don, Copenhaga, Savehof, Brest;
Grupa C: Gyor, Thuringer, Krim
Ljubljana, câºtigãtoarea grupei
preliminare 2 (din care face parte SCM Craiova); Grupa D: CSM
Bucureºti, Vipers Kristiansand,
Ferencvaros,câºtigãtoarea grupei
preliminare 1.
Primele trei echipe din fiecare
grupã se vor califica pentru faza
urmãtoare. Meciurile în grupele
Ligii Campionilor vor debuta în
5 octombrie.

În primul tur al turneului de la
Wimbledon, al treilea de Mare ªlem
al anului, liderul mondial WTA, Simona Halep (26 de ani), o va întâlni pe japoneza Nara Kurumi (26
de ani, locul 101), pe care o conduce cu 1-0 în duelurile directe,
dupã un dublu 6-2, la Indian Wells,
pe hard, în 2014. Deºi este în premierã cap de serie, Mihaela Buzãrnescu (locul 29, 30 de ani), a avut
ghinion la tragerea la sorþi, ea urmând sã joace cu Aryna Sabalenka (locul 45), o jucãtoare de 20 de
ani din Belarus care face un turneu excelent pe iarbã la Eastbourne, fiind în semifinale, dupã ce a
eliminat-o pe deþinãtoarea trofeului, Karolina Pliskova. Totuºi,
“Miky” are 2-0 la directele cu Sabalenka, dupã victoria recentã de
pe zgura de la Lugano ºi cea
din 2016, de la Ankara, pe hard.
Irina Begu (locul 33 WTA, 28 de
ani) va întâlni o favoritã a gazdelor, Katie Swan (19 ani, locul 207),
cu care nu a mai jucat pânã acum.
Monica Niculescu (30 de ani, locul 59) se va duela la debut cu japoneza Naomi Osaka (20 de ani,
locul 18), cu care nu a mai jucat
pânã acum. Tot în primul tur la All
England Club, Ana Bogdan (26 de
ani, locul 63) va juca împotriva
spaniolei Lara Arruabarena Vecino
(26 de ani, locul 77), românca im-

punându-se în unicul duel de pânã
acum, în 2016, la Rio, pe zgurã.
Venitã din calificãri, Alexandra
Dulgheru (locul 126, 29 de ani) va
avea ºi ea o misiune dificilã contra
unei jucãtoare eficientã pe iarbã,
cea mai slab clasatã dintre gemenele Pliskova, Kristyna (locul 78,
26 de ani). „Piti” a câºtigat unica
disputã directã, în 2014, pe cimentul de la US Open. Aflatã în premierã pe tabloul unui turneu de
Mare ªlem, dupã ce a trecut 3 tururi de calificãri, Gabriela Ruse (20
de ani, locul 197) are parte de un
meci de galã, împotriva fostului
numãr doi mondial, Agnieszka Radwanska (29 de ani, locul 31). Lipsitã de ºansã a fost ºi Sorana Cârstea (28 de ani, locul 47), care o
înfruntã în primul meci pe semifinalista ediþiei 2017, Magdalena
Rybarikova (30 de ani, cap de serie 19). În meciurile directe, ambele pe hard, este 1-1, Sorana câºtigând acum 10 ani la Taºkent, iar
slovaca s-a impus anul trecut, la
Linz. Unicul român de pe tabloul
principal masculin, Marius Copil
(27 de ani, locul 95), îl va înfrunta
pe olandezul Robin Haase (31 de
ani, locul 44). Unicul duel direct a
fost anul acesta, pe hard, la Sofia,
adjudecat ãn douã seturi de Copil,
care a disputat ºi finala în capitala
þãrii vecine.

