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- Nu i-am luat mãrþiºor nevestei

pentru cã, Popescule, nu ºtiu unde

ºi-a ascuns poºeta.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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De 40 de ani îºiDe 40 de ani îºiDe 40 de ani îºiDe 40 de ani îºiDe 40 de ani îºi
aºeazã tarabaaºeazã tarabaaºeazã tarabaaºeazã tarabaaºeazã taraba
cu mãrþiºoarecu mãrþiºoarecu mãrþiºoarecu mãrþiºoarecu mãrþiºoare
pe Unirii…pe Unirii…pe Unirii…pe Unirii…pe Unirii…
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Câte ceva despreCâte ceva despreCâte ceva despreCâte ceva despreCâte ceva despre
experienþa iernii!experienþa iernii!experienþa iernii!experienþa iernii!experienþa iernii!

Iarna româneascã, în spe-
þã iarna doljeanã, fiindcã are
prin pãrþile locului particula-
ritãþile ei, reprezintã, an de
an, un test pentru adminis-
traþiile locale. Dar ºi pentru
administraþia judeþeanã. Cã
previzibilul îi gãseºte pe unii
nepregãtiþi sunã a cliºeu ºi nu
are rost sã-l mai evocãm, fi-
indcã de fapt totul, în cele din
urmã, þine de spiritul de pre-
vedere, viteza de intervenþie
ºi eficienþa acesteia. Rezul-
tatul  este ,  de  regulã,  un
amestec inimitabil de resem-
nare ºi furie, un soi de stu-
poare,  a  cãrei  consecinþã
pract icã e  înjurãtura,  ca
semn al propãºirii noastre.

ISU Dolj aISU Dolj aISU Dolj aISU Dolj aISU Dolj a
sãrbãtorit 85 desãrbãtorit 85 desãrbãtorit 85 desãrbãtorit 85 desãrbãtorit 85 de
ani de Protecþieani de Protecþieani de Protecþieani de Protecþieani de Protecþie
Civilã în RomâniaCivilã în RomâniaCivilã în RomâniaCivilã în RomâniaCivilã în România

Inspectoratul pentru Si-
tuaþii de Urgenþã „Oltenia”
al judeþului Dolj a organizat,
ieri, o ºedinþã festivã, dedi-
catã sãrbãtoririi „Zilei Pro-
tecþiei Civile din România”,
de la a cãrei înfiinþare se îm-
plinesc 85 de ani. Fuseserã
planificate mult mai multe
activitãþi, însã zilele acestea,
cadrele ISU Dolj au foarte
multã treabã – exact lucrul
pentru care a fost înfiinþatã
Protecþia Civilã: vin în spri-
jinul persoanelor care au ne-
voie de ajutor din cauza con-
diþiile meteo nefavorabile...

eveniment / 4
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„România se„România se„România se„România se„România se
ridicã în picioareridicã în picioareridicã în picioareridicã în picioareridicã în picioare
pentru asistenþapentru asistenþapentru asistenþapentru asistenþapentru asistenþa
socialã”socialã”socialã”socialã”socialã”
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Ieri – ultima zi de iarnã calenda-

risticã ºi prag de Mãrþiºor – în foaie-
rul Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu” s-a deschis Târgul de Carte GAU-
DEAMUS, eveniment aflat la Craio-
va la cea de-a XVII-a ediþie ºi orga-
nizat de Radio România prin Echipa
GAUDEAMUS ºi Radio România Ol-
tenia. Profesioniºti ai cãrþii, editori,
tipografi, ilustratori, distribuitori de
carte, librari, dar ºi autori, critici li-
terari ºi traducãtori vã invitã sã des-
coperiþi aici, pe parcursul a cinci zile,
cele mai noi apariþii editoriale.

Cei aproape 50 de participanþi,
reuniþi în 35 de standuri, îºi aºteap-
tã cititorii cu cãrþi pentru toate vâr-
stele ºi gusturile, literaturã contem-
poranã de ficþiune, memorii ºi jur-
nale, biografii, cãrþi de poezie, artã,
gastronomie, timp liber, studii aca-
demice ºi de specialitate în diferite
domenii, de la psihologie ºi psihana-
lizã la economie ºi ºtiinþe exacte, dar
ºi multe alte surprize editoriale. Se
adaugã CD-uri, audiobook-uri, DVD-
uri, jocuri educative, produse care în-
soþesc lectura, precum ceai ºi cafea,
dar ºi un variat program de evenimen-
te – lansãri ºi prezentãri de carte, se-
siuni de autografe, dezbateri.

Nu lipsesc de la întâlnirea cu iubi-
torii de carte Editurile Humanitas,
Polirom, Paralela 45, ALL, Nemira,
RAO, Trei, Eikon, Niculescu, Sem-
ne-Artemis, Okian-Pearson, Grupul
Editorial Art, Fischer International
º.a., toate cu o ofertã bogatã, dar ºi
cu reduceri de preþuri.
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Vinerea Mare, zi nelucrãtoare

Deputaþii au decis, ieri, cã
acorde încã o zi liberã românilor,
aprobând un proiect de lege care
prevede stabilirea zilei de Vinerea
Mare ca sãrbãtoare legalã
nelucrãtoare. “Vinerea Mare sau
Vinerea Patimilor este ultima zi
de vineri înaintea Paºtelui ºi,
astfel, ultima vineri din Postul
Mare. Este una dintre cele trei zile
de sãrbãtoare religioasã creºtinã
numite Triduum Sacru, din care
fac parte Joia Mare, Vinerea
Mare ºi Sâmbãta Mare”, susþin
iniþiatorii proiectul de lege pentru
completarea alin.(1) al art.139
din Legea nr.53/2003 - Codul
Muncii. Potrivit expunerii de
motive a proiectului de lege,
Vinerea Mare este zi legalã de
sãrbãtoare în 16 dintre cele 28 de
þãri ale UE. Preºedintele Comisiei
de muncã, deputatul PSD Adrian
Solomon a susþinut proiectul de
lege în plen, afirmând cã “vremea
lozincilor cã totul se rezolva prin
muncã ar trebui sã treacã” ºi cã
angajatorii au nevoie de angajaþi
odihniþi. Plenul Camerei Deputa-
þilor, for decizional, a adoptat
proiectul cu 233 de voturi
“pentru”, 7 “contra” ºi 19
abþineri.

Ministrul Muncii: De la 1 martie
toþi medicii ºi asistentele urcã
pe grila de salarizare din 2022

Ministrul Muncii, Lia Olguþa
Vasilescu, a declarat, ieri, cã de la
1 martie toþi medici ºi asistentele
vor primi majorãri salariale,
salariile acestora fiind aferente
grilei realizate pentru anul 2022,
afirmând cã un medic primar care
câºtigã un salariu de 4.000 de lei
va primi 15.000 de lei. „Absolut
toþi medicii ºi toate asistentele
urcã direct pe grila din 2022,
începând de mâine (1 martie-n.r.).
Un medic primar, de exemplu, de
la 4.000 de lei ajunge la 15.000
de lei, la care se adaugã în mod
evident vechimea ºi celelalte
sporuri de care beneficiazã. În
sistemul de sãnãtate salariile vor
fi chiar foarte mari”, a declarat
ministrul. Lia Olguþa Vasilescu a
afirmat cã încã de anul trecut s-a
redus exodul medicilor cu 40%.
„Noi sperãm ca începând cu acest
an, cu aceastã mãsurã pe care am
luat-o, sã stopãm în totalitate
exodul medicilor”, a spus aceasta.
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Activitatea DNA pe anul 2017,
transpusã în cifre, aratã cã procuro-
rii au trimis în judecatã mai mulþi dem-
nitari, între care trei miniºtri, un se-
nator, iar pe baza rechizitoriilor întoc-
mite au fost condamnaþi definitiv trei
deputaþi, un senator, un secretar de
stat, dar ºi magistraþi, aratã bilanþul.

Potrivit bilanþului Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie privind activitatea
din 2017, în anul precedent a crescut
numãrul cauzelor soluþionate ºi al so-
luþiilor dispuse pe fondul cauzei. „Ac-
tivitatea de urmãrire penalã a fost des-
fãºuratã, în medie, de 107 procurori
care au avut de soluþionat 11.234 ca-
uze. Astfel, un procuror are de solu-
þionat în medie 104 dosare, printre
care numeroase cauze complexe (diverse for-
me de fraudã în achiziþii publice, fraude cu fon-
duri europene sau în derularea procedurilor de
retrocedare a imobilelor, cauze ce implicã ad-
ministrarea unui probatoriu complex, incluzând
ºi expertize ori rapoarte de constatare ale spe-
cialiºtilor). S-au soluþionat pe fond 3.893 de do-
sare (3.341 dosare în 2016), fiind cel mai mare
numãr de dosare soluþionate într-un singur an,
de la înfiinþarea instituþiei. Aceastã activitate a
determinat reducerea stocului de dosare faþã de
anul precedent”, se aratã în bilanþul DNA.

Aceeaºi sursã mai precizeazã cã anul trecut
au fost trimiºi în judecatã 997 de inculpaþi în
381 de dosare penale. „Dintre acestea, în 91 de
cauze, inculpaþii trimiºi în judecatã ºi-au recu-
noscut vinovãþia (80 de acorduri de recunoaº-
tere a vinovãþiei în 2016), lucru ce aratã. (...)
S-a înregistrat o dublare numãrului de trimiteri
în judecatã în dosarele cu acest obiect, în ulti-
mii doi ani fiind întocmite 108 de rechizitorii ºi
22 acorduri de recunoaºtere, privind 344 de

Meteorologii anunþã prelungirea
avertizãrii codului portocaliu de
ger în Moldova, estul Transilva-
niei, Oltenia, Muntenia ºi Dobro-
gea. Temperaturile minime se vor
încadra între minus 22 ºi minus
12 grade, izolat mai coborâte, sub
minus 25 grade. Administraþia
Naþionalã de Meteorologie anunþã
val de frig în toatã þara, pânã vi-
neri la ora 20.00.

27 de judeþe ºi Capitala se aflã
cub cod portocaliu de ger, iar ce-
lelalte judeþe sub cod galben. În

Ministrul Muncii, Lia Olguþa
Vasilescu, a declarat, ieri, cã nu se
desfiinþeazã Pilonul II de pensii,
precizând cã Guvernul analizeazã
posibilitatea ca fiecare persoanã sã
poatã sã opteze între Pilonul 2 de
pensii ºi Pilonul 1.

“Nu este niciun fel de modifica-
re faþã de ceea ce am comunicat
acum trei luni ºi eu, ºi domnul pre-
ºedinte Liviu Dragnea, în sensul cã
nu se desfiinþeazã acest Pilon 2 de
pensii, nici nu am avea cum sã fa-
cem acest lucru, doar cã analizãm
la ora actualã posibilitatea ca fieca-
re persoanã sã poatã sã opteze, adi-
cã sã nu mai fie o obligaþie prin lege
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inculpaþi (56 rechizitorii ºi 9 acorduri în anul
2015)”, mai aratã documentul citat.

În anul 2017, în cauzele de corupþie la nivel
înalt au fost trimise în judecatã 329 de persoane.
„Cu titlu exemplificativ, au fost trimiºi în jude-
catã: 13 demnitari, dintre care: 3 miniºtri (unul
în 2 dosare), 1 senator, 5 deputaþi, 1 preºedinte
al Camerei Deputaþilor în Parlamentul României,
2 secretari de stat (din care un fost deputat ºi un
preºedinte de partid la data sãvârºirii faptei), 1
secretar general al unui minister. Alte funcþii din
administraþia centralã: 1 secretar general adjunct
într-un minister, 1 inspector guvernamental, 1
preºedinte al Autoritãþii Electorale Permanente,
1 consilier al ministrului (la data sãvârºirii faptei
director general adjunct într-o companie naþio-
nalã)”, se aratã în raport.

DNA a mai trimis în judecatã ºi 49 de pri-
mari, ºase magistraþi, 14 avocaþi, 69 de poli-
þiºti, trei notari, un director al Camerei de Co-
merþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti, un
preºedinte ºi doi directori ai Comisiei Naþionale

de Acreditare a Spitalelor, 1 preºedin-
te al Colegiului Psihologilor din Româ-
nia, 23 directori de instituþii publice,
un prodecan, 4 profesori universitari,
patru manageri de spital etc.

În ceea ce priveºte pronunþarea unor
soluþii de condamnare, DNA mai infor-
meazã cã instanþele de judecatã au con-
damnat definitiv un numãr de 713 in-
culpaþi, trimiºi în judecatã prin rechizi-
toriile emise de procurorii anticorupþie.
Între cei condamnaþi definitiv se nu-
mãrã: trei deputaþi, un senator, un se-
cretar de stat dintr-un minister, un se-
cretar general al Senatului României, 5
judecãtori, 3 procurori, doi preºedinþi
de consiliu judeþean, 28 de primari.

„În dosare ale DNA finalizate cu
soluþii definitive, instanþele s-au pronunþat cu
privire la confiscarea ºi recuperarea de produ-
se infracþionale în sumã totalã de 924,7 milioa-
ne lei. A existat în continuare o preocupare pen-
tru menþinerea standardelor de calitate caracte-
ristice anilor precedenþi, astfel încât: ponderea
achitãrilor, indiferent de temei, din totalul trimi-
terilor în judecatã, conform indicatorului sta-
tistic stabilit de Consiliul Superior al Magistra-
turii (Hotãrârea Plenului CSM nr. 1265 din 24
noiembrie 2015), a fost de 12,2% soluþii de
achitare; numãrul de doare restituite: 1% (4
dintr-un total de 381 trimise în judecatã)”, mai
spune bilanþul DNA.

Totodatã, în documentul citat mai este arã-
tat faptul cã datele statistice aratã o situaþie în-
grijorãtoare a fenomenului de abuz în serviciu
ºi lipsa unui sistem de achiziþii publice curat ºi
transparent. „Rezultatele noastre demonstrea-
zã cã, în lipsa unor mãsuri clare de prevenire,
corupþia în instituþiile publice s-a manifestat prin
aceleaºi acþiuni”, mai spune DNA.

Ministrul Muncii: Nu se
desfiinþeazã Pilonul 2 de pensii

ca persoana sã fie ºi
la Pilonul 1, ºi la Pilo-
nul 2 de pensii ºi sã-i
dãm posibilitatea sã
opteze”, a declarat mi-
nistrul Muncii, Lia Ol-
guþa Vasilescu, la Par-
lament.

Ministrul Muncii a
afirmat cã, în urmã
cu mai mulþi ani, a
avut posibilitatea sã
opteze între Pilonul 2
ºi Pilonul 1 ºi a ales
sã rãmânã la Pilonul
1. “Eu, la vremea res-
pectivã, aºa am fãcut.
Eram exact între vâr-

sta de 34 ºi 35 de ani, în acel an s-
a putut opta, nu am fost redistri-
buitã direct la Pilonul 2 - aºa cum
spunea astãzi un personaj din Par-
lament care nu avea cum sã cu-
noascã situaþia mai bine decât mine
- ºi eu, la vremea respectivã, am
optat sã rãmân doar la Pilonul 1 de
pensii, pe considerentul cã nicio-
datã statul nu poate sã dea faliment.
Când vorbim de firme private, este
cu totul altã discuþie, dar eu vã in-
vit sã aºteptaþi aceastã iniþiativã, ca
sã vedeþi despre ce este vorba cu
certitudine. Ca ºi concluzie: nu se
desfiinþeazã pilonul 2 de pensii”, a
spus Vasilescu.

Codul portocaliu de ger,
prelungit pânã vineri seara

Moldova, estul Transilvaniei, Ol-
tenia, Muntenia ºi Dobrogea, ge-
rul va fi persistent în cea mai
mare parte a intervalului, iar va-
lorile termice vor fi comparabile
cu recordurile înregistrate în
aceastã perioadã.

Temperaturile maxime se vor
situa frecvent între minus 12 ºi
minus 6 grade, iar cele minime se
vor încadra în general între minus
22 ºi minus 12 grade, izolat mai
coborâte, sub minus 25 grade.

În cursul nopþii de vineri spre
sâmbãtã, tempera-
turi sub pragul de
ger (minus 10 gra-
de) se vor înregistra
în Moldova, local în
Maramureº, Tran-
silvania, Muntenia ºi
Dobrogea ºi pe arii
restrânse în Oltenia.

Începând din
noaptea de joi spre
vineri ºi pânã dumi-
nicã vor fi intervale
cu precipitaþii în ma-
joritatea regiunilor,
dar mai ales în sud-
vestul ºi sudul þãrii.
La început va ninge,
apoi, trecãtor, vor fi
precipitaþii mixte ºi
se va forma polei.
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Câte ceva despre experienþa iernii!Câte ceva despre experienþa iernii!Câte ceva despre experienþa iernii!Câte ceva despre experienþa iernii!Câte ceva despre experienþa iernii!
MIRCEA CANÞÃR

Iarna româneascã, în speþã iarna dol-
jeanã, fiindcã are prin pãrþile locului par-
ticularitãþile ei, reprezintã, an de an, un
test pentru administraþiile locale. Dar ºi
pentru administraþia judeþeanã. Cã previ-
zibilul îi gãseºte pe unii nepregãtiþi sunã a
cliºeu ºi nu are rost sã-l mai evocãm, fi-
indcã de fapt totul, în cele din urmã, þine
de spiritul de prevedere, viteza de inter-
venþie ºi eficienþa acesteia. Rezultatul este,
de regulã, un amestec inimitabil de resem-
nare ºi furie, un soi de stupoare, a cãrei
consecinþã practicã e înjurãtura, ca semn
al propãºirii noastre. Pe alþii, în schimb,
zãpada cãzutã, fie ºi în buza primãverii, i-
a gãsit „cu arma la picior”, cum se spu-
ne. Semeni de-ai noºtri, ºi îi avem în ve-
dere pe angajaþii de la Societatea pentru
Lucrãri-Drumuri ºi Poduri Dolj SA, care
n-au pus geanã pe geanã, câteva nopþi
consecutive, intervenind cu operativitate,
cu peste 75 de utilaje adecvate (lame ºi

sãrãriþe, autogredere, unimog-uri, buldo-
excavatoare, tractoare cu lame) pentru a
menþine starea de folosinþã a 1.100 km,
cât însumeazã drumurile judeþene, aflate
în administraþia Consiliului Judeþean Dolj.
N-au fãcut, sã ne înþelegem, „minuni”, dar
au fãcut ceea ce trebuia. Aflat, ieri, în
perimetrul Sãlcuþa-Vela-Gubaucea, tot
pentru intervenþii împotriva zãpezii visco-
lite, directorul SLDP, Alin Columbeanu,
declara cã: „Nu sunt probleme deosebite”
ºi „bãtaia mare de cap a furnizat-o tron-
sonul de 9 km între Maglavit ºi Poiana
Mare, unde viscolul a atins constant vite-
ze de 70-80 km/h”. Dacã iarna nu-i ca
vara, rostire înþeleaptã, mereu invocatã,
nici socoteala de acasã nu bate cu cea din
câmp deschis. Cum în toiul oricãrei bãtã-
lii, cu vicisitudinile iernii, se fac ºi se des-
fac strategii, important e rezultatul final.
ªi de data aceasta rezultatul este cã, prin
eforturi de anvergurã, sau oricum nota-

bile, s-a reuºit ceea ce spuneam, ca toate
drumurile judeþene sã rãmânã circulabile,
cu mici sincope, monitorizarea lor fiind
permanentã. Un punct de vedere pertinent:
colonelul Constantin Florea, inspectorul
ºef al ISU „Oltenia” al judeþului Dolj, care
are oricum „experienþa iernii”, opineazã,
fãrã emfazã, cã din punctul sãu de vedere
s-a acþionat coordonat, mai prompt ca
altãdatã, fãrã a se înregistra evenimente
deosebite. Aduce în discuþie oportunita-
tea instalãrii celor 10 km de parazãpezi,
garduri instalate în zone consacrate deja,
prin interferenþa curenþilor de aer, dar ºi
alte detalii. Trãgând linie, putem spune cã,
pânã la urmã, s-a trecut ºi testul acestei
ierni. Nu subestimãm reuniunile Comite-
tului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã,
de la Prefectura Dolj, monitorizarea per-
manentã a stãrii de lucruri din teritoriu,
intervenþia energicã în punctele critice.
Ceva se poate reþine totuºi: o iarnã nu sea-

mãnã cu alta, lucru ºtiut, ºi pregãtirile pre-
mergãtoare înfruntãrii vicisitudinilor de tot
felul trebuie sã aibã în vedere „ceea ce e
mai rãu” ºi nicidecum „ceea ce e mai
uºor”. ªi asta presupune îmbunãtãþirea
dotãrilor existente la nivelul tuturor pri-
mãriilor, dar inclusiv a SLDP Dolj, cu uti-
laje cât mai performante, dar ºi o revede-
re competentã a problemei parazãpezilor,
perdelelor de protecþie ºi atâtea altele, în
teritoriu. De care n-am avut grijã. Oferim
un exemplu pozitiv: perdelele de protec-
þie, de o parte ºi de alta, pe DJ561, între
Calopãr (fazaneria Cobia) ºi Segarcea,
înfiinþate de Mihai Anghel, cu material sã-
ditor de la pepiniera Zãval. ªi dacã nu cri-
ticãm pe cineva, ºi nu lãudãm pe altcine-
va, nu putem ocoli realitatea cã mulþi fac-
tori de decizie, inclusiv de la nivelul Poli-
þiei Române ºi Jandarmeriei, ºi-au fãcut
cu prisosinþã datoria, neomiþând cã sunt
în slujba cetãþenilor.

Potrivit datelor transmise ieri-
dimineaþã de ABA Jiu, cantitãþile
de precipitaþii înregistrate pe te-
ritoriul judeþului Dolj au fost: 8.5
l/mp la Filiaºi, 9.2 l/mp la Rãcari,
9.9 l/mp la Podari, 10.2 l/mp la
Zãval, 4.8 l/mp la Scaieºti, 12.0
l/mp la Negoieºti, 12.1 l/mp la Al-
beºti, 7.4 l/mp la Breasta, 12.8 l/
mp la Cãlugãrei, 12.5 l/mp la Dra-
goia, 6.0 l/mp la Goicea, 7.5 l/
mp la Gabru, 1.0 l/mp la Afumaþi,
7.7 l/mp la Fântânele, 1.4 l/mp la
Bãileºti, 17.2 l/mp la Pieleºti.

ABA Jiu: Gheaþã la mal
pe râurile interioare

Conform datelor transmise de staþiile hi-
drometrice aflate pe teritoriul Administra-
þiei Bazinale de Apã Jiu, vremea s-a men-
þinut deosebit de rece, geroasã dimineaþa

ºi noaptea. Vântul a suflat slab pânã la mo-
derat, cu intensificãri din sector estic, spul-
berând zãpada, rafala maximã fiind de 43
km/h la Bâcleº (MH).

Fenomenele
de iarnã pe râuri,
în extindere

Fenomenele de iarnã pe râuri
au fost în extindere ºi intensifi-
care. A fost semnalat pod de
gheaþã compact la Dragoia, acu-
mularea Fântanele (Dolj); pod
de gheaþã cu ochiuri la Câmpu
lui Neag, Rostovanu (Hunedoa-
ra) ºi Novaci (Gorj); gheaþã la
mal pe Jiu amonte Rostovanu,
Bãrbateni, Lonea, Livezeni, Lo-

nea (Taia), Jieþ, Daraneºti, Peº-
tera Bolii, Polatistea (Hunedoa-
ra), Tîrgu Cãrbuneºti, Turburea,
Baia de Fier, Ciocadia, Sãcelu
(Gorj), Broºteni, Faþa Motrului,
Corcova, Halânga (Mehedinþi),
Negoieºti, Albeºti, Breasta, Cã-
lugãrei, Goicea, Gabru (Dolj);
ace gheaþã la Teleºti, Bustuchin
ºi Pojaru (Gorj); naboi la Sadu,
Târgu Cãrbuneºti,  Turburea
(Gorj), Faþa Motrului, Siseºti,
Corlãþel, Halânga (Mehedinþi).

Formaþiunile de gheaþã (pod
de gheaþã, gheaþã la mal, naboi)
existente pe râuri vor fi în ex-
tindere ºi intensificare.

Debitul Dunãrii,
în scãdere

Aval de acumulãri, debitele pot
fi influenþate de uzinãri ºi mane-
vrele efectuate la baraje. Conform
diagnozei INHGA-CNPH, debitul
Dunãrii la intrarea în þarã (secþiu-
nea Baziaº), a fost în scãdere pânã
la valoarea de 6.200 mc/s, situân-
du-se peste media multianuala a lu-
nii februarie (5.300 mc/s). Debi-
tul Dunãrii aval Porþile de Fier a
fost în scãdere la Gruia ºi Calafat.
Pe fluviul Dunãrea, conform  pro-
gnozei Sistemului Hidroenergetic
Porþile de Fier, debitul afluent pro-
gnozat în secþiunea Baziaº pentru

astãzi ora 06.00 = 5.970 mc/s.
În urmãtorul interval de 24 de ore,

debitul Dunãrii la intrarea în þarã (sec-
þiunea Baziaº), conform prognozei
INHGA-CNPH, va fi în scãdere la
valoarea de 6000 mc/s, situându-se
peste media multianualã a lunii februa-
rie (5.300 mc/s) ºi sub media multia-
nualã a lunii martie (6.700mc/s).

Pentru intervalul 02 martie–06
martie a.c., conform prognozei
elaborate de INHGA-CNPH, debi-
tul Dunãrii la intrarea în þarã (sec-
þiunea Baziaº) va fi în scãdere pânã
la valoarea de 5.500 mc/s, situân-
du-se sub media multianualã a lu-
nii martie (6.700mc/s).

RADU ILICEANU

O craioveancã de 77 de ani, care lo-
cuieºte singurã, pe strada „Vlad Þepeº”
nr. 12., cunoscutã cu afecþiuni medica-
le, a sunat, ieri-dimineaþã, în jurul orei

Pompierii doljeni… la deszãpezit
8.30, pe 112, solicitând ajutorul pompie-
rilor pentru a fi deblocatã din locuinþã.
La locuinþa femeii a fost trimis un echi-
paj al Inspectoratului pentru Situaþii de

Urgenþã (ISU) Dolj, cei patru subofiþeri
curãþând zãpada din curtea ºi de la poar-
ta femeii, pentru ca aceasta sã se poatã
deplasa. A comunicat cu pompierii ºi a
declarat cã nu are nevoie de îngrijiri me-
dicale. Femeia nu are rude în Craiova,
din câte se pare, aºa cã subofiþerii ISU
Dolj au ajutat-o fãrã sã þinã cont cã nu
era, poate, cea mai mare urgenþã.

ªi Serviciile Voluntare pentru Situaþii
de Urgenþã au fost la datorie ieri-noap-
te. Astfel, potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj, miercuri, 28 februarie a.c.,
la ora 03.10, S.V.S.U. Pleniþa a interve-
nit pentru degajarea unui autoturism
înzãpezit pe DC 58, în comuna Pleniþa.
ªi tot în aceeaºi noapte, la ora 03.22,
S.V.S.U. Pieleºti a intervenit pentru de-
gajarea unui autoturism rãmas blocat în
zãpadã pe DC 87, în localitate. Nici o
persoanã nu a avut de suferit, iar maºi-
nile au fost scoase din nãmeþi.

CARMEN ZUICAN
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Condiþiile meteorologice actua-
le ºi necesitatea gestionãrii conse-
cinþelor fenomenelor care au afec-
tat zona Olteniei, în aceastã perioa-
dã, au dat peste cap planurile re-
prezentanþilor Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj,
care pregãtiserã mai multe mani-
festãri pentru a marca 85 de ani
de la înfiinþarea Protecþiei Civile.
Astfel, s-a renunþat la expoziþia de
tehnicã de intervenþie, iar etapa fi-
nalã a concursului de picturã pe
teme de educaþie civicã în dome-
niul protecþiei civile a fost trans-
formatã într-o expoziþie ad-hoc de
picturã, la sediul ISU Dolj fiind
expuse, ieri, cele mai reuºite dese-
ne realizate de elevii participanþi.
Reprezentanþii ISU Dolj au promis,
însã, cã în perioada urmãtoare va
fi organizatã ºi festivitatea de pre-

Femeie încarceratã la PMS Craiova, judecatã pentru ultrajFemeie încarceratã la PMS Craiova, judecatã pentru ultrajFemeie încarceratã la PMS Craiova, judecatã pentru ultrajFemeie încarceratã la PMS Craiova, judecatã pentru ultrajFemeie încarceratã la PMS Craiova, judecatã pentru ultraj
O deþinutã de la Penitenciarul de Maximã Siguranþã

(PMS) Craiova care a agresat un ofiþer al unitãþii de
detenþie, a fost trimisã în judecatã de procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Craiova pentru
comiterea infracþiunii de ultraj. Femeia, în vârstã de
30 de ani, care ispãºeºte o condamnare la 5 ani ºi 4
luni închisoare pentru tentativã de omor, l-a lovit cu
pumnul pe inspectorul de penitenciar însãrcinat cu
supravegherea deþinutelor, dupã cum au precizat
anchetatorii. Dosarul a ieºit din camera preliminarã a
Judecãtoriei Craiova, urmând sã se stabileascã primul
termen al procesului.

Dupã ce au analizat cauza în
camera preliminarã, magistraþii
Judecãtoriei Craiova au dispus, la
sfârºitul sãptãmânii trecute, înce-
perea procesului în care o deþi-
nutã de la Penitenciarul de Maxi-
mã Siguranþã Craiova, Pãdurea-
nu Narghita Mirabela, în vârstã de
30 de ani, va fi judecatã pentru
ultraj: „Constatã ca fiind întru-
nite condiþiile prevãzute de lege
cu privire la competenþa organe-

Potrivit reprezentanþilor Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, care au coordonat cercetãri-
le în acest caz, femeia l-a lovit pe
inspectorul însãrcinat cu suprave-
gherea deþinutelor: „Prin rechizi-
toriul cu numãrul 1164/P/2017 al
Parchetului de pe lângã Judecã-

lor judiciare. Constatã legalita-
tea sesizãrii instanþei cu rechizi-
toriul nr. 1164/P/2017 din data de
18 decembrie 2017 al Parchetu-
lui de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, judeþul Dolj, prin care a fost
trimisã în judecatã, în stare de
deþinere în Penitenciarul Craio-
va, inculpata Pãdureanu Narghi-
ta Mirabela, pentru sãvârºirea
infracþiunii de ultraj. Constatã
legalitatea administrãrii probelor

ºi a efectuãrii actelor de urmãri-
re penalã. Dispune începerea ju-
decãþii cauzei înregistratã pe ro-
lul Judecãtoriei Craiova privind
pe inculpata Pãdureanu Narghita
Mirabela ºi pe persoana vãtãma-
tã Bãlaºa Marius”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei.

toria Craiova din data de 18.12
2017 s-a dispus trimiterea în jude-
catã a inculpatei Pãdureanu Nar-
ghita Mirabela, deþinutã în Peni-
tenciarul Craiova, pentru sãvâr-
ºirea infracþiunii de ultraj. În fapt,
s-a reþinut cã, în data de 02.08.
2016, în timp ce se afla la Peni-
tenciarul Craiova, în executarea
unei pedepse privative de liberta-
te, inculpata Pãdureanu Narghita
Mirabela l-a lovit cu pumnul pe
B.M. (n.r. - Bãlaºa Marius), in-
spector de penitenciar, însãrcinat
cu supravegherea deþinutelor”.

Narghita Mirabela Pãdureanu,
din oraºul Câmpeni, judeþul Alba,
este încarceratã la PMS Craiova
pentru a ispãºi o pedeapsã de 5
ani ºi 4 luni închisoare primitã în
iunie 2015, pentru tentativã de
omor. Tânãra s-a certat cu un
bãrbat în vârstã de 50 de ani ºi, în
timpul discuþiilor, i-a aplicat o lo-
viturã cu un cuþit, în zona spate-
lui, leziunea suferit punându-i viaþa
în pericol victimei.

ISU Dolj  a sãrbãtorit 85 de aniISU Dolj  a sãrbãtorit 85 de aniISU Dolj  a sãrbãtorit 85 de aniISU Dolj  a sãrbãtorit 85 de aniISU Dolj  a sãrbãtorit 85 de ani
de Protecþie Civi lã în Româniade Protecþie Civi lã în Româniade Protecþie Civi lã în Româniade Protecþie Civi lã în Româniade Protecþie Civi lã în România

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgen-
þã „Oltenia” al judeþului Dolj a organi-
zat, ieri, o ºedinþã festivã, dedicatã sãr-
bãtoririi „Zilei Protecþiei Civile din Ro-
mânia”, de la a cãrei înfiinþare se împli-
nesc 85 de ani. Fuseserã planificate mult

mai multe activitãþi, însã zilele acestea,
cadrele ISU Dolj au foarte multã treabã
– exact lucrul pentru care a fost înfiinþa-
tã Protecþia Civilã: vin în sprijinul per-
soanelor care au nevoie de ajutor din
cauza condiþiile meteo nefavorabile...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

miere a celor mai bune desene în-
scrise în competiþie, aceasta con-
stituind o prioritate a conducerii
unitãþii.

Alãturi de cadrele ISU Dolj, la
ºedinþa festivã dedicatã sãrbãtoririi
Zilei Protecþiei Civile, organizatã ieri,
la sediul unitãþii, au fost prefectul
judeþului Dolj, Dan-Narcis Purcã-
rescu, preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion Prioteasa, dar ºi
reprezentanþi ai instituþiilor cu care
pompierii colaboreazã îndeaproape
în scopul realizãrii obiectivului co-
mun - asigurarea climatului de si-
guranþã în comunitate, atât din ca-
drul Ministerului Afacerilor Interne,
cât ºi din cadrul altor ministere sau
agenþii guvernamentale. Au fost pre-
zentate mesajele de felicitare ale
prim-ministrului României, minis-
trului Afacerilor Interne ºi secreta-

rului de stat ºi ºef al Departamen-
tului pentru Situaþii de Urgenþã,
Raed Arafat. A fost apoi, rândul in-
vitaþilor ºi inspectorului ºef al I.S.U.
Dolj, col. Constantin Florea, sã evi-
denþieze importanþa tot mai accen-
tuatã a protecþiei civile, inclusiv în
contextul actual, al fenomenelor
meteo extreme, misiunea acestor
oameni fiind sã contribuie la înlã-
turarea efectelor acestora. „Ani-
versarea celor 85 de ani de la în-
fiinþarea Protecþiei Civile îmi ofe-
rã deosebita ocazie de a exprima,
în calitate de preºedinte al Consi-
liului Judeþean Dolj, respectul ºi
aprecierea noastrã pentru toþi cei
care construiesc prestigiul acestei
instituþii, acþionând zi de zi sub
deviza deplinei abnegaþii”, a spus
Ion Prioteasa.

Festivitatea a continuat cu cita-

rea personalului unitãþii care a fost
înaintat în grad, înainte de expira-
rea stagiului minim, ca recunoaºte-
re a contribuþiei personale la înde-
plinirea misiunilor instituþiei (1 ofi-
þer, 1 maistru militar ºi 5 subofiþeri
fiind avansaþi). În final, participan-
þii au fost invitaþi sã admire desene-
le realizate de elevii din judeþul Dolj,
expuse la sediul Inspectoratului, pre-

cum ºi la prezentarea tehnicii de
intervenþie din înzestrarea celei mai
reprezentative subunitãþi a ISU Dolj,
Detaºamentul 1 de Pompieri Cra-
iova. În încheiere, comandantul ISU
Dolj a mulþumit pentru recunoaºte-
rea cu care pompierii sunt înconju-
raþi de comunitate ºi a dat asigurãri
cã Protecþia Civilã rãmâne vie ºi
mereu în slujba cetãþenilor!
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Regãsesc în noianul de însemnãri con-
servate în spaþiul memorial al computeru-
lui o însemnare de mai an în care, sub in-
cidenþa percepþiei nãucitoare a schimbãrii
radicale a comunicãrii pe care ne-au in-
dus-o noile tehnologii câteva observaþii a
cãror actualitate în contextul zarvei me-
diatice din aceste zile îmi pare greu eluda-
bile. Notam atunci – cu câþiva ani în urmã
– cã, odatã cu pierderea uzului strãvechi
al împãrtãºirii ca practicã secularã de a
sta la tainã unul cu altul, cu un gust ritua-
lic care sfârºea aproape necondiþionat prin
a ne face ceva mai înþelepþi, am pierdut
ceva substanþial ºi greu recuperabil dintr-
un patrimoniu comunitar contând ca fun-
dament al fondului nostru identitar.

Prilejul de atunci fusese un lung taifas
cu un jurist, pe deasupra universitar ºi, în
plus, unul dintre cei tot mai puþini atenþi la
mersul cetãþii ºi la atâtea dereglãri, ajunse

sistemice, din câmpul instrucþiei, educa-
þiei, culturii ºi, în general, al societãþii ºi al
lumii în care ni-i dat sã vieþuim. Din spec-
trul acelei tãifãsuiri nu puteau lipsi fapte
reprobabile generalizate la nivelul unui
modus vivendi configurând un comporta-
ment mental ghidat de un ticãloºit meca-
nism tranzacþionist: hoþii mãrunte, de la
buzunãreli prin zone aglomerate, crime
oribile ºi jafuri cu ºtaif ºi, deseori, ordo-
nate pe la vârfurile societãþii, proteste stra-
dale deversate, unele în altele, într-un soi
de rãzmeriþe comandate aiuritor etc. etc.

Mai puþin panicat decât mine, comilito-
nul meu ocazional mã asigura, în cheia
unei experienþe intrinseci ariei profesionale,
cã dreptatea va avea pânã la urmã câºtig
de cauzã. ªi-mi invoca, în aceeaºi ordine
profesionalã, strãvechea balanþã a zeiþei
Themis, atentã la echilibrul în absenþa cã-
ruia drumul Golgotei rãmâne fãrã sfârºit.

Asemenea seismelor sociale tot mai ame-
ninþãtoare de la un ceas la altul, îmi mãr-
turisea el, dezechilibrele balanþei dreptãþii
sunt tot atâtea avertismente ale apropierii
unui ceas, a unui soroc în care sabia zei-
þei ridicate din codurile juridice sincopate
de slujitori mai mult ori mai puþin integri
va cãdea nãprasnic acolo unde culpa s-a
sãvârºit.

Oricât de penitenþi se vor dovedi pe dru-
mul purgatoriului, vei vedea – îmi repeta
stãruitor – cum toþi ce-au piratat, direct
ori prin interpuºi, societatea noastrã în
starea ei de încã perpetuã convalescenþã,
pe toþi cei dedulciþi la rele ºi disimulaþi în
semiobscuritatea unor aranjamente de cu-
lise ºi afiºând acum un soi de imunitate
negociatã plãtind din greu gravele delicte
pe care le-au sãvârºit.

ªi întreg acel moment colocvial resus-
citat în memorie mi se pare acum, într-o

manierã fie ºi subsidiarã, un rãspuns, ca
un memento, la zarva aiuritoare la care sun-
tem martori, cu ori fãrã de voie. Am reuºit,
parcã mai mult decât oricând într-o istorie
ce n-a dus lipsã de dezbinãri, sã depãºim
chiar pragul unei polarizãri pânã spre un
conflict infra-social ºi infra-naþional fãrã
precedent. ªi oricât de „aranjatã” pare ba-
lanþa themistã, orizontul speranþei care, aºa
zdrenþuitã cum e, încã mai clipoceºte.

Cât despre pãrþile în conflict deschis ºi
depãºind în mers belicosul slogan care pe
care ce se consumã în aceste zile, nu le
pot oferi, lor ºi trâmbiþaºilor de ambele /
toate pãrþile, decât rãspunsul rabinului
dintr-un vechi ºi cunoscut banc: cu toþii
au dreptate. Un rãspuns în a cãrui apa-
rentã ambiguitate subzistã, la o lecturã mai
atentã, sensul unei repoziþionãri mai res-
ponsabile ºi în care orice act reevaluator
capãtã mãsura unei urgenþe.

Zarvã ºi haos pe calea suspendatã a speranþeiZarvã ºi haos pe calea suspendatã a speranþeiZarvã ºi haos pe calea suspendatã a speranþeiZarvã ºi haos pe calea suspendatã a speranþeiZarvã ºi haos pe calea suspendatã a speranþei

În primãvara lui 1979 era o tâ-
nãrã plinã de viaþã care ieºea pen-
tru prima datã cu mãrþiºoarele pe
strada Unirii din Craiova. Era un
început de martie friguros, cu pu-
þin soare, dar ea avea pe atunci 22
de ani ºi nu prea lua în serios evo-
luþia gradelor de afarã. De puþin
timp, o prietenã a sa începuse sã
strângã mãnunchi de pene colora-
te, din care confecþiona niºte mãr-
þiºoare frumoase ºi elegante, care
se vindeau foarte bine pe tarabele
din centru. „M-a strãfulgerat aºa
o idee: ce-ar fi sã încerc ºi eu? ªi
am început, dar puþin mai timid”,
povesteºte acum. Cum a fost acel
an, când a ieºit întâia oarã cu co-
ºarii din mãrgele negre, înºirate pe
aþã, nu-ºi mai aminteºte. Ceva însã,
ºi nu neapãrat câºtigul, pentru cã
din mãrþiºoare nu ai cum sã te
îmbogãþeºti, a pus stãpânire pe ea,
din acele clipe.

Melci sidefaþi ºi flori nemuritoare
Au urmat ani ºi ani de mãrþiºo-

realã. Oriunde mergea, în conce-
dii sau la þarã, cã era varã sau toam-
nã, nu-i scãpau din ochi lucruºoa-
re mici ºi drãgãlaºe, pe care ºi le

De 40 de ani îºi aºeazã taraba
cu mãrþiºoare pe Unirii…

Sunt foarte mulþi ani de când ultima diminea-
þã a lui februarie nu o mai prinde acasã pe doam-
na ªtefania. Îmbrãcatã bine ºi înarmatã cu mul-
te cutii ºi plicuri de hârtie, la ora 7.00 este prima
care ajunge în centrul oraºului. Când oamenii
trec grãbiþi spre Primãrie, unde au serviciu, sau
la vreun sediu de bancã din zonã, ea are deja aran-

jatã taraba cu mãrþiºoare ºi aºteaptã, rãbdãtoa-
re, clienþii. Aproape toate mãrþiºoarele sunt lu-
crate de mâinile sale, modelate ºi colorate dupã
sufletul sãu, aºa cã o mare curiozitate, mai mare
decât calculele unui simplu comerciant, o împin-
ge sã vadã cine mai apreciazã în ziua de azi fru-
mosul natural, care nu are vârstã ºi nici modã.

imagina cum ar da lipite pe o bu-
cãþicã de material sau pe un petec
de hârtie. „Dacã mergeam cu fa-
milia la mare, în concediu, rãsãri-
tul mã gãsea pe plajã. Adunam
pumni de melciºori ºi scoici side-
fate, pe care le aduceam acasã. Le
spãlam bine de nisip ºi le puneam
în cutiuþele mele de lucru. Le folo-
seam întregi, lipite pe material, sau
le pisam ºi praful acela de si-
def îl aºezam, ca o pulbere,
peste diferite forme decupate”.
Când mergea undeva la þarã,
era cu ochii aþintiþi pe câmp sã
caute flori cât mai colorate ºi
cu inflorescenþa bine contura-
tã sau frunze cu marginile
zimþate, ca o dantelã. Le ºter-
gea pe toate de praf ºi le aºe-
za, cu deosebitã grijã, între
pagini de ziare, la presat.

Strungul care dãdea ºpan
Imaginaþia nu o slãbea nici

la locul sãu de muncã obiº-
nuit. Îºi câºtiga pâinea lucrând
la o fabricã de mobilã, iar într-
o zi i-a venit ideea cã se putea
alege, chiar ºi de acolo, cu
ceva materiale de lucru. Ulte-

rior, s-au dovedit chiar unele foar-
te preþioase. „Lucram, pe atunci,
într-o întreprindere de mobilã ºi
mergeam la strungar ºi îl rugam
sã mã lase sã colectez ºi eu ºpan.
Erau aºchii de metal care rãmâneau
rãspândite pe lângã strung, pe care
eu le adunam uºor cu penseta. Le
aºezam într-o cutiuþã de chibrituri,
pe care o duceam acasã. Îmi era
foarte utilã acea piliturã de bronz
sau alte metale, mã ajuta sã con-
fecþionez niºte mãrþiºoare intere-
sante, care plãceau domnilor. Mã
bucuram foarte mult când vedeam
cã sunt apreciate”, deapãnã, ca
dintr-o carte, o poveste a mãrþiºo-
rului, femeia micuþã, care stã ºi
acum lipitã de taraba sa.

Fiecare primãvarã
cu mãrþiºorul ei

Zâmbind, spune, cu modestie,
cã anii au trecut, iar ea a rãmas
tot în piaþã ºi tot cu ideile sale „în-
vechite”. Adicã la fel de credin-
cioasã ideii cã mãrþiºorul trebuie

creat, lucru care o deosebeºte to-
tal de ceilalþi vânzãtori de mãrþi-
ºoare din jurul sãu, comercianþi
ºi atât – am spune noi. „În fieca-
re an, am grijã sã vin cu ceva nou,
sã creez ceva special. Omul care
vine la tarabã se bucurã când gã-
seºte lucruri noi ºi frumoase ºi am
grijã sã nu le dezamãgesc aºtep-
tãrile. Acum, de exemplu, am
aceste mãrþiºoare pe care le-am
lucrat din pet-uri”. Mãrþiºoarele pe
care ni le aratã sunt depozitate
într-o cutie dreptunghiularã ºi nu
atrag atenþia la prima vedere. Au
forme abstracte ºi o nuanþã ma-
ronie, punctatã cu câte o pietrici-
cã adãugatã pentru culoare. „În
aceste mãrþiºoare, materialul este

cel care vorbeºte”, adaugã, sesi-
zând nedumerirea.

Cândva, mãrþiºorul fãcea furori
În timpul în care stãm de vor-

bã, puþini cumpãrãtori se opresc
la taraba cu mãrþiºoare din plastic
topit ºi tablouri din flori presate,
toate lucrate, cu adevãrat, de
mânã. Cei mai mulþi aruncã o pri-
vire pe deasupra cutiuþelor colo-
rate ºi trec mai departe. Doamna
ªtefania ºtie cã, într-un fel, trãieº-
te la apusul anilor în care mãrþiºo-
rul fãcea furori printre studenþii ºi
domnii galanþi ai acestui oraº, iar
lucrul acesta o întristeazã mai mult
decât faptul cã are, din ce în ce,
mai puþini clienþi. „Mãrþiºorul era

mult mai îndrãgit decât este
în ziua de astãzi. De fapt,
aproape cã nici nu se com-
parã. ªi înainte se vindeau tot
pe Unirii, dar parcã ºi zilele
erau mai frumoase, ºi mãr-
þiºoarele noastre. Iar domnii
cumpãrau ºi ei cu mai mare
bucurie”, spune cu nostalgie.
Rãtãcitã cumva printre toa-
te tarabele încãrcate cu ki-
lograme de mãrþiºoare, cum-
pãrate de-a gata de prin en
gros-uri, doamna ªtefania
rãmâne o temerarã, poate sin-
gura care, strãbãtând peste
patru decenii de improvizat
ºi modelat, ºi-a cãpãtat re-
numele de creator de mãrþi-
ºoare. Asta fãrã ca ea sã ºtie.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

CNASR a declanºat o amplã
campanie naþionalã de promova-
re ºi valorizare a profesiei de asis-
tent social intitulatã în mod meta-
foric „România se ridicã în pi-
cioare pentru asistenþa socialã”.
În fiecare judeþ al þãrii sunt orga-
nizate evenimente la care partici-
pã asistenþi sociali, oficialitãþi, jur-
naliºti, societatea civilã, universi-
tari, prieteni ºi susþinãtori ai pro-
fesiei de asistent social. Scopul
acestui periplu naþional este acela
de a reînvia spiritul de breaslã în
rândul comunitãþii profesionale

„România se ridicã în picioare pentru asistenþa socialã”„România se ridicã în picioare pentru asistenþa socialã”„România se ridicã în picioare pentru asistenþa socialã”„România se ridicã în picioare pentru asistenþa socialã”„România se ridicã în picioare pentru asistenþa socialã”
Ieri, judeþul Dolj s-a ridicat în picioare

pentru asistenþa socialã, într-un eveniment
care a avut loc în Aula „Mihai I” a Univer-
sitãþii din Craiova. Cu acest prilej, au fost
prezenþi la acest eveniment, preºedintele
Colegiului Naþional al Asistenþilor Sociali
din România (CNASR), Doru Buzducea,
vicepreºedinþii Cristian Roºu ºi Ioan Dur-
nescu, dar ºi secretarul executiv, Diana
Cristea. A onorat cu prezenþa sa preºedin-

tele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Priotea-
sa, precum ºi rectorul Universitãþii din Cra-
iova, prof. univ. dr. Cezar Spînu ºi multe
alte cadre universitare, care au pus teme-
lia asistenþei sociale în Bãnie. Amfitrionul
evenimentului fiind prof. univ. dr. Dumitru
Otovescu, de la Facultatea de ªtiinþe So-
ciale, care a dat curs ºi mesajului trans-
mis în aceastã zi specialã de ministrul
Muncii, Lia Olguþa Vasilescu.

asistenþilor sociali. Judeþele în care
conducerea CNASR a descins
pânã acum sunt: Gorj, Sibiu,
Neamþ, Bacãu, Ialomiþa, Ilfov,
Giurgiu, Vaslui, Argeº, Bihor, Con-
stanþa, Timiº, Arad, Mehedinþi,
Caraº-Severin, Dâmboviþa, Su-
ceava, Satu Mare, Vâlcea ºi Hu-
nedoara. Ieri, a venit rândul jude-
þului Dolj, iar sala de festivitãþi a
Universitãþii din Craiova a fost
neîncãpãtoare. “M-am bucurat sã
fiu prezent astãzi (n.r. ieri) la eve-
nimentul organizat în Aula „Mihai
I“ a Universitãþii din Craiova, în

cadrul campaniei naþionale „Ro-
mânia se ridicã în picioare pentru
asistenþa socialã“, prilej cu care
am transmis salutul Consiliului
Judeþean Dolj, precum ºi sincere-
le noastre felicitãri pentru aceas-
tã iniþiativã, care aduce în prim
plan o profesie cu un rol esenþial
în societate. Misiunea asistentu-
lui social nu a fost niciodatã una
uºoarã, pentru cã presupune nu
doar bunã pregãtire, ci ºi vocaþie,
iar competenþele profesionale tre-
buie dublate de înaltã þinutã mo-
ralã. Asistenþa socialã reprezintã,
de altfel, ºi o direcþie majorã de

acþiune prin care Consiliul Jude-
þean îºi exercitã rolul în benefi-
ciul comunitãþii, prin intermediul
direcþiei de specialitate, iar cifrele
relevã dimensiunea implicãrii in-
stituþiei noastre, dacã ar fi sã amin-
tim faptul cã, în 2018, peste o trei-
me din bugetul total al Judeþului
Dolj este destinatã acestui sector”,
a subliniat Ion Prioteasa, preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj.

Un eveniment fãrã precedent în
istoria campaniei CNASR

Colegiul Naþional al
Asistenþilor Sociali a fost
înfiinþat în baza Legii nr
466/2004 privind statutul
asistentului social ca orga-
nizaþie profesionalã, negu-
vernamentalã, de interes
public, apoliticã, nonpro-
fit, cu personalitate juridi-
cã, autonomã ºi indepen-
dentã. CNASR are rolul de
a reprezenta ºi ocroti la
nivel naþional ºi internaþio-
nal interesele profesiei de
asistent social. Colegiul se
constituie din totalitatea
asistenþilor sociali din Ro-
mânia ºi este cea mai mare
ºi singura organizaþie pro-
fesionalã a asistenþilor so-
ciali din România, repre-
zentând la data de 1 iunie

2014, interesele a 4.603 membrii.
Ne bucurãm cã Cetatea Bãniei a
decis, ca în anul Centenarului
Marii Uniri,  sã se ridice în picioa-
re pentru asistenþa socialã. Cam-
pania noastrã doreºte sã redea
demnitatea asistentului social, iar
asistenþei sociale gloria ºi splen-

dorile pe care le meritã aceastã
nobilã profesie. Oficialitãþi de rang
înalt, asistenþi sociali, jurnaliºti,
universitari, prieteni ºi susþinãtori
ai profesiei de asistent social ºi-
au anunþat prezenþa. Am promis
un eveniment fãrã precedent în
istoria campaniei CNASR. Iar de-
spre toþi prietenii olteni, nu puþini
la numãr, care au pus umãrul ca
întâlnirea noastrã sã fie memora-
bilã, spunem doar atât: «jos pãlã-
ria pentru felul în care gândiþi ºi
pregãtiþi evenimentul»”, a decla-

rat preºedintele CNASR, Doru
Buzducea, decanul Facultãþii de
Sociologie ºi Asistenþã Socialã,
Universitatea Bucureºti.

Asistentul social are nevoie de
valorizare, respect ºi susþinere

Colegiul Naþional al Asistenþilor
Sociali reprezintã interesele profe-
siei de asistent social ºi acþioneazã
prin toate mijloacele conferite de
lege pentru dezvoltarea acesteia ºi
pentru ridicarea prestigiului ei în
cadrul vieþii sociale. “În anul Cen-
tenarului Marii Uniri ne-am adunat
astãzi (n.r. ieri) în Aula Mihai I a
Universitãþii din Craiova pentru a
celebra profesia de asistent social.
Structura Teritorialã Dolj a CNASR
este parte integrantã a Colegiului
Naþional al Asistenþilor Sociali.
ªtim cu toþii cã asistentul social
este spiritual societãþii, el formea-
zã nucleul. Vorbim aici despre vo-
caþie, nu doar despre un job… îþi
pasã de celãlalt înainte de a-þi pãsa
de tine, iar pentru bunãstarea so-
cialã este necesarã implicarea di-
rectã a specialistului, asistent so-
cial. Conceptul devine realitate,
însã ºi asistentul social are nevoie
de valorizare, respect ºi susþinere
din partea tuturor factorilor de de-
cizie, iar pentru a fi recunoscutã,
promovatã ºi dezvoltatã profesia
noastrã este nevoie sã fie accepta-
tã idea de evoluþie socialã – fieca-
re individ este unic ºi are nevoie
de satisfacerea nevoilor într-un
mod unic, personal”, a subliniat
Lavinia Bucur, preºedinte Structu-
ra Teritorialã Dolj – Colegiul Naþi-
onal al Asistenþilor Sociali.

Prof. univ. dr. Cezar Spînu, rectorul Universitãþii din Craiova:

 «Ne dorim o întâlnire din care sã rezulte idei aplicabile, idei care
sã punã luminã în jurul acestui concept ºi el vânat de setea de senza-
þional ºi de spectaculos. Suntem bucuroºi cã noi, Universitatea gãz-
duim acest eveniment, cu cât temeiul acestei profesii se ridicã direct
din nivelul de educaþie. S-ar putea sã ne mire, dar umanitatea, gene-
rozitatea, grija faþã de celãlalt se învaþã, se educã, dupã cum educaþia
în sine printre altele este bazatã ºi pe generozitate, pe grija faþã de
aproape. Educaþia înseamnã nuanþe, acurateþe, temeinicie, înseamnã
seriozitate ºi responsabilitate, înseamnã valori ºi principii. Educaþia
nu înseamnã p concurenþã oarbã, nu înseamnã vocea rece a cifrelor.
Universitatea din Craiova a fost înfiinþatã ca rãspuns la necesitãþile de
cunoaºtere ºi profesionale ale acestei regiuni. Universitatea din Cra-
iova a pornit prin intermediul Facultãþii de Agronomie, apoi rând pe
rând, învãþãmântul universitar filologic, economic, ingineresc ºi-au
deschis calea, astfel încât, astãzi, Universitatea noastrã are aproape
100 de specializãri. Implicit înfiinþarea în Oltenia a învãþãmântului
sociologic, în 1995 a fost o etapã fireascã, logicã, iar specializarea
asistenþã socialã a cunoscut o continuã dezvoltare».
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Directorul executiv al Casei Judeþe de Pensii Dolj, Da-
niela Licu, a prezentat noile prevederi legale în ceea ce
priveºte pensiile ºi asigurãrile sociale: „Sunt multe modifi-
cãri, toate foarte importante. Astfel, în sistemul public de
pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activitãþi
dependente/independente cei care realizeazã venituri asi-
milate salariilor pentru care se plãtesc contribuþiile sociale;
pensionarii care sunt consilieri locali sau judeþeni; persoa-
nele care beneficiazã de drepturi bãneºti lunare, asigurate
din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj; cei care realizeazã
câºtiguri din activitãþi independente, pentru care se dato-
reazã contribuþie de asigurãri sociale. În ceea ce-i priveºte
pe cei care nu pot cumula pensia cu alte venituri, lista
este ceva mai mare: cei pensionaþi anticipat/anticipat parþi-
al, invaliditate ºi pensionari urmaºi, aflaþi în mai multe si-
tuaþii:îºi desfãºoarã activitatea pe baza unui contract indi-

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat, ieri, cã, doi craioveni, Gio-
vani Gheorghe, de 21 ani, ºi Dã-
nuþ Didã, de 27 ani, au fost ares-
taþi preventiv pentru 30 de zile sub
acuzaþia de mãrturie mincinoasã.
„Cei doi, pe 27 septembrie, res-
pectiv 30 octombrie anul trecut,
fiind audiaþi în calitate de martor
într-o cauzã penalã aflatã pe ro-
lul Tribunalului Dolj, au fãcut
afirmaþii mincinoase cu privire la
împrejurãrile esenþiale asupra cã-
rora au fost întreba-
þi. S-a dispus punerea
în miºcare a acþiunii
penale faþã de incul-
paþi, sub aspectul sã-
vârºirii infracþiunii de -
mãrturie mincinoasã,
având în vedere cã afir-
maþiile mincinoase au
fost fãcute în legãturã
cu o faptã pentru care
legea prevede pedeap-
sa detenþiunii pe viaþã
ori închisoare de 10 ani
sau mai mare. Un co-

Camera Deputaþilor a adoptat,
ieri, proiectul de lege privind im-
plementarea sistemului de avertiza-
re a populaþiei în situaþii de urgenþã
„RO-ALERT”, preºedintele PSD,
Liviu Dragnea, felicitând Guvernul
Tudose pentru emiterea aceste
Ordonanþe. Proiectul de lege are ca
obiect de reglementare implemen-
tarea Sistemului de avertizare a
populaþiei în situaþii de urgenþã
„RO-ALERT”, bazat pe tehnologii
moderne din domeniul comunica-
þiilor ºi tehnologiei informaþiilor,
potrivit raportului adoptat de Ca-
mera Deputaþilor.

Sistemul „RO-ALERT” presu-
pune multiple avantaje faþã de cel
actual, dintre care cele mai impor-
tante sunt reprezentate de: trans-
miterea unor mesaje de avertizare
adaptate evenimentului iminent prin
intermediul reþelelor operatorilor de
telefonie mobilã, transmiterea ra-
pidã a mesajelor cãtre toþi utiliza-
torii aflaþi în arealul ameninþat chiar
în condiþii de congestie a reþelelor
operatorilor de telefonie mobilã,
potrivi raportului de adoptare vo-

Noutãþi pentru pensionariNoutãþi pentru pensionariNoutãþi pentru pensionariNoutãþi pentru pensionariNoutãþi pentru pensionari
La ºedinþa luna februarie a Colegiului

Prefectural Dolj s-au dezbãtut mai multe
probleme aflate pe Ordinea de zi, ºefii insti-
tuþiilor deconcentrate aflate în subordinea
Instituþie Prefectului prezentând rapoartele
de activitate. Unul dintre acestea s-a referit
la pensionari, directorul executiv al Casei
Judeþene de Pensii Dolj, Daniela Licu, arã-
tând noile modificãri legislative în domeniu.

vidual de muncã; sunt funcþionari publici; ocupã funcþii
elective sau numite în cadrul autoritãþii executive, legislati-
ve ori judecãtoreºti, pe durata mandatului; membrii coope-
ratori dintr-o organizaþie a cooperaþiei meºteºugãreºti, ale
cãror drepturi ºi obligaþii sunt asimilate; sunt în gradul I
sau II de invaliditate ºi realizeazã venituri lunare; încadraþi
în gradul III de invaliditate ºi realizeazã venituri lunare,
depãºind jumãtate din programul normal de lucru al locului
de muncã respectiv; soþul urmaº, dacã are câºtiguri mai
mari de 35% din valoarea salariului mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat”.

Modificãri ºi la asigurãrile sociale de stat
Noutãþi sunt ºi la asigurãrile sociale de stat. De la 1

ianuarie 2018, cota datoratã de persoanele fizice care sunt
angajate este de 25%; 4% în cazul condiþiilor de muncã;
8% în cazul condiþiilor speciale de muncã. Câºtigul me-
diu salarial brut luat în calcul, aferent lunii ianuarie 2018,
este de 4.007 de lei, iar venitul minim garantat, în februa-
rie, este de 1.457 de lei. Pensiile lunare care depãºesc
2.000 de lei sunt impuse impozitãrii cu 10%. Cuantumul
ajutorului de deces, de la 6 ianuarie, este de 4.162 de lei,
în cazul asiguratului sau pensionarului, respectiv 2.081
de lei, pentru un membru al familiei. Indemnizaþia socialã
lunarã pentru pensionari este, pânã în 30 iunie, de 520 de
lei, la sfârºitul anului ajungând la 640 de lei, iar cea pen-
tru însoþitorul unei persoane aflate în gradul I de invalidi-
tate este actualmente de 800 de lei, iar la finele lui 2018

va fi de 880 de lei În ceea ce priveºte biletele de trata-
ment balnear, la nivel naþional vor fi asigurate maximum
59.527, dar nu vor exista bilete de odihnã.

CRISTI PÃTRU
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tat de Camera Deputaþilor.
Sistemul permite ca mesajele sã

fie afiºate instantaneu pe ecranul
terminalului mobil fãrã a fi nece-
sarã vreo intervenþie a utilizatoru-
lui, repetarea ciclicã a mesajelor
de alertare la intervale de timp
configurabile, recepþionarea me-
sajelor de avertizare ºi de cãtre
terminalele aflate în roaming, acu-
rateþea mesajelor de avertizare,
formulate doar pe baza informa-
þiilor furnizate de surse autoriza-
te, potrivit sursei citate.

„RO-ALERT” va fi implemen-
tat cu suportul tehnic al Serviciu-
lui de Telecomunicaþii Speciale ºi
va fi operat de cãtre structurile
operaþionale 24/24 ale IGSU ºi
structurilor subordonate acestui

Proiectul de lege pentru apro-
barea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr.72/2017 privind
implementarea Sistemului de
avertizare a populaþiei în situaþii
de urgenþã “RO-ALERT” a fost
adoptat cu 267 de voturi “pen-
tru”. Camera Deputaþilor este for
decizional. (Mediafax)

Doi bãrbaþi arestaþi pentru mãrturie mincinoasã
în cazul omorului din Craioviþa Nouã

Doi craioveni, de 21, respec-
tiv 27 de ani, au fost arestaþi
preventiv, în cursul zilei de
ieri, pentru mãrturie minci-
noasã în formã agravatã, dupã
ce s-a stabilit cã au fãcut
afirmaþii false cu privire la
împrejurãri esenþiale asupra
cãrora au fost întrebaþi, într-o
cauzã penalã aflatã pe rolul
Tribunalului Dolj. Este vorba
despre crima din cartierul
Craioviþa Nouã, din noaptea de
5 spre 6 decembrie 2016, faptã
pentru care fraþii Gabriel ºi
Luigi Teodorescu sunt judecaþi
în prezent, în stare de arest
preventiv, dupã ce l-au înjun-
ghiat mortal pe Ionuþ Antoni
Fieraru, de 20 de ani. 

lectiv format din poliþiºti din ca-
drul IPJ Dolj – Serviciul de Inves-
tigaþii Criminale ºi Secþia 1 Poliþie
Craiova, coordonat de un procuror
din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, în temeiul proba-
toriului administrat, i-a ridicat,
marþi, pe cei doi inculpaþi, care au
fost reþinuþi pe bazã de ordonanþã
de reþinere, pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de mãrturie mincinoasã-
 în forma agravatã”, a declarat
agent principal Mihaela Gîrd, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Mãrturiile celor doi bãrbaþi pri-
vesc evenimentul produs în noap-
tea de 5 spre 6 decembrie 2016,
în jurul orei 02.00, pe bulevardul
Tineretului din Craiova, în zona
supermarketului Kaufland. Este
vorba despre omorul calificat pen-
tru care Gabriel Teodorescu ºi
Luigi Teodorescu, de 23, respec-
tiv 20 de ani, din Craiova, sunt
judecaþi în prezent, în stare de
arest preventiv, dupã ce ancheta-
torii au stabilit cã amândoi au par-
ticipat la uciderea lui Ionuþ Antoni

Fieraru, de 20 de
ani, mai exact
unul l-a împiedi-
cat sã fugã ºi cel
de-al doilea a lo-
vit cu cuþitul. Cei
doi au abandonat
victima în stradã
ºi au fugit, fiind
gãsiþi dupã aproa-
pe 24 de ore, ne-
înþelegerile por-
nind de la o fatã.

CARMEN
ZUICAN
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Cartea sociologului ºi crimino-
logului italian Luca Vincenti,
„Bandele de stradã”, este o cer-
cetare care începe cu preistoria
bandelor, cum au apãrut ele ºi
cum s-au dezvoltat în timp. Luca
Vincenti  scrie despre valori, nor-
me, mentalitate, despre modul în
care sunt botezaþi cei nou intraþi
în bandã, despre veterani ºi mo-
dul în care aceºtia se comportã
în închisoare. Nu în ultimul rând,
autorul relateazã ºi despre cazul
bandelor ultra ºi Naziskin, despre
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Cartea scriitorului Luca Vincenti – „Bande-
le de stradã” – cenzuratã timp de 15 ani în Ita-
lia, a fost lansatã. ieri, la Craiova, în cadrul
unui eveniment organizat la Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”. Este vorba
despre o carte-document – o monografie de cri-

minologie la care autorul a lucrat ºapte ani,
punându-ºi în tot acest timp viaþa în pericol. A
studiat bandele de cartier din Genova, le-a ur-
mãrit miºcãrile, înfiltrându-se între ele. Ast-
fel, a reuºit sã le descifreze codurile, iar pe unii
dintre membrii acestora i-a intervievat.

modul în care tinerii care fac par-
te din bande se îmbracã, dar ºi
despre gesturile care îi diferen-
þiazã de ceilalþi.

„Visul meu a fost întotdeauna
acela de a fi sociolog ºi de a mã
specializa în criminologie, de a
putea continua ºi poate de a con-
tribui la dezvoltarea acestei mi-
nunate discipline. Eram determi-
nat sã fac acest lucru cu orice
preþ. Pe de altã parte, scopul de
a scrie o carte este de a comuni-
ca întregii lumi ceea ce ai desco-

perit, chiar dacã te supui critici-
lor pozitive sau negative. Sunt
onorat sã fiu aici. Îmi place sã
fiu alãturi de oameni, sã discu-
tãm, sã dezbatem. În aceste con-
diþii consider cã obiectivul meu
a fost atins”, a afirmat Luca Vin-
centi, cu ocazia lansãrii cãrþii sale
la Craiova.

„O lucrare
cu mare încãrcãturã

emoþionalã”
Evenimentul, gãzduit de Bi-

blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”, a fost moderat de
conf. Alice Florescu Bleotu.
„Scriitorul ne introduce în atmo-
sfera acestei lumi underground
tenebroase. Subiectul incitã ºi nu
are cum sã nu-l facã pe cititor
sã-ºi punã semne de întrebare
legate, spre exemplu, de siguran-
þa copiilor”.

Printre invitaþi s-a numãrat ge-
neral de brigadã dr. Constantin
Florea, comandantul Inspectora-
tului de Jandarmi Judeþean „Mi-
hai Bravu” Dolj, apreciind cura-
jul cu care autorul a realizat lu-
crarea. „Perseverenþa, curajul ºi
dibãcia cu care autorul a urmãrit
acest subiect sunt de admirat.

Vorbim în acelaºi timp de o cer-
cetare sociologicã, dar ºi de o lu-
crare cu mare încãrcãturã emo-
þionalã, care surprinde prin ori-
ginalitatea modului în care este
redat stilul de viaþã al subiecþilor.
Autorul are meritul de a fi sur-
prins cu mult curaj un mediu aflat
la periferia societãþii”.

La eveniment au fost invitaþi,
de asemenea, avocat Rãzvan So-
coteanu, prodecan al Baroului
Dolj, lector univ. dr. Gabriel Tã-
nãsescu, titularul disciplinei Cri-
minologie din cadrul Facultãþii de
Drept a Universitãþii din Craiova,
ºi jurnalista Claudia Untaru.

Cartea fost lansatã deja la Bu-
cureºti ºi Arad, dupã Craiova în
itinerar fiind cuprinse oraºele Ti-
miºoara ºi Iaºi.

Primul criminolog
european care a

reuºit sã descifreze
codurile bandelor
Sociologul ºi scriitorul italian

Luca Vincenti s-a nãscut în Ge-
nova. A urmat cursurile Facultã-
þii de Sociologie din Urbino ºi a
absolvit la Universitatea din Tren-
to, fiind licenþiat în socio-crimi-

nologie. Luca Vincenti este pri-
mul criminolog european care a
reuºit sã descifreze codurile ban-
delor ºi sã demonstreze cã în
Europa ele existã.

A urmat cursurile ºi conferin-
þele Facultãþii de Sociologie din
Trento, unde a ales cursuri de-
spre Teoria sociologicã ºi schim-
barea socialã ºi cursuri universi-
tare cu specializare criminologi-
cã (Tramscrime Trento). A par-
ticipat la simpozioanele despre
individualism metodologic þinute
de “monstrul sacru” al sociolo-
giei Raymond Boudon (decedat
în 2013). Sociolog francez ºi pro-
fesor la Universitatea Sorbona,
reprezenta deja de atunci, pentru
sociologia contemporanã, un
stâlp al cunoºtinþei în termeni de
evoluþie concretã a teoriei socio-
logice, a schimbãrii sociale ºi in-
dividualism metodologic.

Cãrþile sale lui Luca Vincenti
ºi cercetãrile socio-criminologi-
ce au stârnit interesul mass-me-
diei italiene: „TG1 Speciale”, RAI
3 „Sfide” (Violenþa pe stadioane)
. ªi pe Canalul 5  Mediaset a fost
invitat de mai multe ori la emisi-
unea „Maurizio Costanzo Show”.

RADU ILICEANU

Conform datelor prezentate de Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj, sunt 1.238
de norme ºi fracþiuni de norme, 444 din-
tre acestea fiind posturi complete, mai mult
de jumãtate fiind pentru educatori, învã-
þãtori ºi muzicã instrumentalã. În iulie va
avea loc examenul de titularizare, pânã
atunci dintre aceste posturi trebuie rezol-

Posturi în învãþãmântul doljean
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a definitivat lista

cu posturile vacante sau rezervate din teritoriu, pentru
anul ºcolar 2018 – 2019. Sunt peste 1.200 de norme ºi

fracþiuni de norme, mai bine de 400 dintre acestea fiind
posturi complete. Cea mai mare parte este rezervatã
pentru educatori, învãþãtori ºi muzicã instrumentalã.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
gãzduieºte astãzi, începând cu ora 17.00, în Sala „Acad.
Dinu. C. Giurescu”, lansarea volumului „e timpul sã
visãm un mãcel” (Casa de Editurã „Max Blecher”,
2018) autor Ionel Ciupureanu, precum ºi lansarea nu-
mãrului 20 al revistei „Poesis internaþional”. Moderato-
rul evenimentelor va fi Petriºor Militaru. Invitaþi: Geor-
ge Popescu, Horia Dulvac, Claudiu Komartin.

Biroul de Presã Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”

vate catedrele la diverse discipline care nu
au norme întregi, precum ºi clarificarea
cadrelor didactice care au intrat în restruc-
turare. Profesorii suplinitori care predau
pe posturi vacante, cu termen de cel pu-
þin patru ani ºi care au obþinut minimum
7,00 în anii anteriori se vor titulariza îna-
inte de noua sesiune de concurs.

La momentul actual, în Dolj sunt 116
posturi titularizabile (29 la educatori, 19 la
învãþãtori, 17 la muzicã instrumentalã).
Aceeaºi situaþie se regãseºte la limba ºi li-
teratura românã, matematicã. Alte 19 posturi
au fost publicate  pentru suplinitorii care
predau în unitãþile de învãþãmânt ºi urmea-
zã sã fie titularizaþi, la mai multe discipline:
limba germanã, educatori, învãþãtori, edu-
caþie fizicã ºi sport, specialitãþi tehnice, re-
ligie. La istorie, geografie, fizicã, chimie nu
sunt posturi titularizabile. În acelaºi timp,
sunt 300 de catedre pe perioadã determi-
natã, cele mai multe fiind la educatori (106),
iar la învãþãtori sunt 81.

Acestea vor fi ocupate prin ºedinþe pu-
blice de repartizare, prima urmând sã aibã
loc pe 5 martie, pentru titularii care trebu-
ie sã-ºi completeze normele. A doua zi se
va reactualiza lista, iar pe 27 martie va avea
loc cea de-a II-a ºedinþã, pentru cei re-
structuraþi, în judeþ fiind 46 de cazuri.
Dupã soluþionarea tuturor dosarelor, între
3 – 12 aprilie vor fi depuse, la sediul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj, docu-
mentele pentru suplinitorii care urmeazã
sã se titularizeze, ºedinþa de repartizare ur-
mând sã aibã loc pe 16 aprilie.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Craiova are prima lucrare
monograficã în ediþie bilingvã

Ieri – ultima zi de iarnã calendaristicã ºi prag
de Mãrþiºor – în foaierul Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu” s-a deschis Târgul de Carte GAU-
DEAMUS, eveniment aflat la Craiova la cea de-a
XVII-a ediþie ºi organizat de Radio România prin
Echipa GAUDEAMUS ºi Radio România Oltenia.
Profesioniºti ai cãrþii, editori, tipografi, ilustra-
tori, distribuitori de carte, librari, dar ºi autori,
critici literari ºi traducãtori vã invitã sã descope-
riþi aici, pe parcursul a cinci zile, cele mai noi
apariþii editoriale.

Cei aproape 50 de participanþi, reuniþi în 35 de
standuri, îºi aºteaptã cititorii cu cãrþi pentru toa-
te vârstele ºi gusturile, literaturã contemporanã
de ficþiune, memorii ºi jurnale, biografii, cãrþi de
poezie, artã, gastronomie, timp liber, studii aca-
demice ºi de specialitate în diferite domenii, de
la psihologie ºi psihanalizã la economie ºi ºtiinþe
exacte, dar ºi multe alte surprize editoriale. Se
adaugã CD-uri, audiobook-uri, DVD-uri, jocuri
educative, produse care însoþesc lectura, precum
ceai ºi cafea, dar ºi un variat program de eveni-
mente – lansãri ºi prezentãri de carte, sesiuni de
autografe, dezbateri. Nu lipsesc de la întâlnirea
cu iubitorii de carte Editurile Humanitas, Poli-
rom, Paralela 45, ALL, Nemira, RAO, Trei, Ei-
kon, Niculescu, Semne-Artemis, Okian-Pearson,
Grupul Editorial Art, Fischer International º.a.,
toate cu o ofertã bogatã, dar ºi cu reduceri de
preþuri.

Invitaþie la lecturã ºi la a profita de oferta Târ-
gului de Carte GAUDEAMUS au lansat, ieri, cu

prilejul deschiderii oficiale a evenimentului, uni-
versitarul Gabriel Coºoveanu, preºedinte de onoa-
re al ediþiei, Alexandru Mogoºeanu – managerul
Radio România Oltenia Craiova, Cornelia Chi-
for – reprezentanta Echipei GAUDEAMUS, Ale-
xandru Boureanu – managerul Teatrului Naþio-
nal din Craiova, ºi Monica Sunã – inspector ge-
neral al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

„Târgul de Carte GAUDEAMUS este unul din-
tre evenimentele-reper ale culturii locale ºi naþi-
onale, iar Craiova s-a dovedit de fiecare datã o
gazdã primitoare. Dovadã sunt cifrele-record de
vizitatori de la ediþie la ediþie, dar ºi dorinþa or-
ganizatorilor de a prezenta de fiecare datã publi-
cului alte noi propuneri de evenimente. Iar pen-
tru aceasta, atât organizatorii, cât ºi craiovenii
meritã toate felicitãrile”, a transmis primarul
Mihail Genoiu printr-un mesaj cãruia i-a dat citi-
re purtãtorul de cuvânt al Primãriei Craiova. ªi
Oana Bicã, vicepreºedinte al Consiliului Judeþean
Dolj, i-a felicitat pe organizatori ºi a urat succes
expozanþilor, reafirmând totodatã susþinerea in-
stituþiei pentru acest eveniment.

Târgul de Carte de la Craiova are loc în pe-
rioada 28 februarie – 4 martie în foaierul Teatru-
lui Naþional „Marin Sorescu” ºi deschide seria
evenimentelor pe care Radio România le organi-
zeazã în acest an sub sigla GAUDEAMUS. Pro-
gramul de vizitare este pânã sâmbãtã, între ore-
le 10.00 ºi 18.00, ºi duminicã, între orele 10.00 ºi
14.00, intrarea fiind liberã pentru toate catego-
riile de public.

Prof. univ. dr. Doru Buzducea,
decanul Facultãþii de Sociologie ºi
Asistenþã Socialã din cadrul Univer-
sitãþii Bucureºti, a apreciat lucra-
rea ca fiind „extrem de bogatã în
conþinut, cu informaþii statistice, de
naturã istoricã, geograficã, admi-
nistrativã, culturalã, economicã, ce
pun în evidenþã unicitatea oraºului
Craiova în istoria þãrii”. „Este un
efort considerabil ºi consistent, de
a duce mai departe ºcoala mono-
graficã de la Bucureºti pe care ilus-
trul profesor ºi sociolog Dimitrie
Gusti a înfiinþat-o, reprezentativã la
nivel internaþional. Cred cã sunt mai
mult de 20 de monografii pe care
dl Dumitru Otovescu le-a coordo-
nat ºi duce mai departe acest nume
al ºcolii monografice a lui Dimitrie
Gusti, care ºi-a început, de fapt,
cariera, studiind aici, la dvs., în ju-
deþul Dolj, cu monografia comu-
nei Goicea”, a mai spus prof. univ.
dr. Doru Buzducea, care este, tot-
odatã, preºedintele Colegiului Asis-
tenþilor Sociali din România.

„Un moment deosebit în viaþa
culturalã a Craiovei” a fost consi-
derat evenimentul lansãrii lucrãrii de

„Oraºul Craiova” / „Craiova
City”, prima lucrare de naturã

monograficã despre oraºul nostru
care apare într-o ediþie bilingvã

(românã-englezã), a fost lansatã,
ieri, în foaierul Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”, ea fiind rezulta-

tul muncii unui colectiv format din
14 autori (istorici, sociologi, juriºti,

medici, ingineri, cadre didactice
universitare ºi cercetãtori ºtiinþi-

fici, specialiºti consacraþi), sub
coordonarea prof. univ. dr. Dumi-

tru Otovescu (Facultatea de
ªtiinþe Sociale a Universitãþii din

Craiova) ºi conf. univ. dr. Cristina
Otovescu (Facultatea de Drept a

Universitãþii din Craiova). Realiza-
tã în colaborare de Editura Sitech

ºi Editura Beladi din Craiova,
lucrarea cuprinde, în cele 400 de

pagini, 12 capitole urmate de o
anexã, „Craiova în imagini”.

cãtre prof. univ. dr. Nicolae
Panea, prorector al Universitãþii din
Craiova, acesta afirmând cã mo-
nografia oraºului era demult aºtep-
tatã, „ca o încununare a muncii pe
care Dumitru Otovescu o face de
un sfert de veac”. „Cartea este o
sursã de informaþie, dar, în acelaºi
timp, este ºi o metaforã a mândriei
locului, pentru cã devine un monu-
ment al Craiovei. (…) Este o carte
orgolioasã, care vorbeºte despre
solidaritatea autorilor cu istoria aces-
tui loc ºi scoaterea în evidenþã a
mândriei de a fi craiovean, mân-
driei de a aparþine unui oraº care a
fãcut istorie în aceastã parte de
lume”, a adãugat Panea.

Prof. univ. dr. Dumitru Oto-
vescu a declarat, ieri, la lansare, cã
lucrarea „s-a nãscut dintr-o ambi-
þie ºi o neputinþã: ambiþia ca oraºul
nostru sã aibã o lucrare reprezen-
tativã, cu care sã te mândreºti, ºi
neputinþa cã din 1977, când a fost
publicatã o istorie a Craiovei, nu a
mai apãrut nici o lucrare care, din
punctul meu de vedere, sã fie rele-
vantã pentru oraºul nostru”. Infor-
maþiile din carte au fost prezentate

sintetic, însã baza documentarã lo-
calã permite o tratare in extenso a
fiecãrui capitol, astfel încât acesta
sã poatã deveni obiectul unei vii-
toare monografii distincte.

Colectivul de autori ai monogra-
fiei „Oraºul Craiova” / „Craiova
City” este format din Dumitru Oto-
vescu, Sandu Boengiu, Dinicã Cio-
botea, Cezar Avram, Cristina Oto-
vescu, Adrian Otovescu, Tudorel
Ciurea, Gheorghe Bicã, Tudor Ne-
delcea, Gheorghe Manolea, Car-
men Banþã, Firmilian Calotã, Alin
Oprea ºi Liliana Popescu. ªi pen-
tru cã s-a dorit „sã reprezinte car-
tea de vizitã a Craiovei”, lucrarea a
fost tradusã de Liliana Popescu ºi
Mihaela Pârvu. „23 de persoane au
fost direct implicate în elaborarea
acestei cãrþi. A fost un efort extra-
ordinar!”, a conchis prof. univ. dr.
Dumitru Otovescu.

Programul zilei de astãzi:

Orele 11.00-11.45, Academia de Studii Economice din Bu-
cureºti. Eveniment sub egida Departamentului de Limbi Moderne
ºi Comunicare în Afaceri din Academia de Studii Economice din
Bucureºti. Lansarea a douã cãrþi semnate de Iulia Rãºcanu: „Trans-
national Networks, Identities and Homes: Diasporic South Asian
Women in Fiction and Film” ºi «„Love” and „sisterhood” in the
Identities of Women in Novels by Writers of the South Asian Dia-
spora». Invitaþi: prof. univ. dr. Mariana Nicolae, profesor emerit,
Academia de Studii Economice din Bucureºti, conf. univ. dr. Lu-
cia Grosu-Rãdulescu, Departamentul de Limbi Moderne ºi Comu-
nicare în Afaceri, Facultatea de Relaþii Economice Internaþionale,
ASE Bucureºti, lector univ. dr. Elena Butoescu, Departamentul de
Studii Anglo-Americane ºi Germane, Facultatea de Litere, Univer-
sitatea din Craiova, lector univ. dr. Iulia Rãºcanu, Departamentul
de Limbi Moderne ºi Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relaþii
Economice Internaþionale, ASE Bucureºti.

Orele 12.00-12.30, Radio România Oltenia Craiova ºi Edi-
tura Academiei Române. Lansarea cãrþii „Înfruntând hazardul”
(Ed. Acad. Române, Bucureºti 2017), autor prof. univ. dr.  Firmi-
lian Calotã, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie (UMF) Craio-
va. Invitaþi: prof. univ. dr. Nicu Panea, prorector al Universitãþii
din  Craiova; prof. univ. dr. Dan Mihai, Universitatea din Craiova.
Moderator: Davian Vlad, realizator Radio Oltenia Craiova.

Orele 12.30-13.30, Editura AIUS PRINTED. Lansarea volu-
melor de versuri „Colivia cu aripi” de Marilena Tiugan ºi „Verb”
de Elisei Virgil. Invitaþi: Petriºor Militaru, Maria Dinu, Florina Un-
gureanu. Moderator: Nicolae Marinescu.

Orele 13.30-14.30, „Scrisul Românesc” Fundaþia-Editura.
Lansarea cãrþilor „Aproape un secol de dinastie. Povestea monar-
hiei române de ieri, pentru tinerii de azi ºi de mâine” de Adrian
Cioroianu; „Amprente ºi Voci” de Florea Firan; „Ion Gheorghe
Maurer. Un intelectual la poarta comunismului” de Dan Botez.
Invitaþi: conf. univ. dr. Gabriel Coºoveanu, prof. univ. dr. Cezar
Avram, conf. univ. dr. Ioan Lascu, prof. univ. dr. Sorin Damean,
prof. univ. dr. Constantin Dinulescu. Moderator: prof. univ. dr.
Florea Firan.

Orele 14.45-15.45, Editura EIKON. Lansãri de carte. Partici-
pã: Valentin Ajder ºi invitaþii sãi.

Orele 16.00-17.00, Editura TORENT PRESS. Lansarea roma-
nelor „Terente – zodia zmeilor”, „Haiducul Dunãrii”, „Ménage a
trois cu diavolul”, „Cafeaua de dupã…”, „Comisia Zurich”.

Cãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Cãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Cãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Cãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Cãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Cãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Cãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Cãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!Cãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDECãrþi-mãrþiºor la Târgul GAUDEAMUS!AMUS!AMUS!AMUS!AMUS!
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

D+P, 6 camere, 2
holuri, 2 bãi, pivniþã,
utilitãþi, gard beton,
teren 1300 mp, str.
Bucovãþ. Telefon:
0769/360.741.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic,
570 mp. 73.000 Euro.
Telefon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

OFERTE DE SERVICIU
Societate comercialã
angajeazã electricieni
pentru reparaþii insta-
laþii de ridicat. Telefon:
0722/376.755.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, cartier 1
Mai, zona Târg -
Kaufland, 2 bãi, 2
balcoane 97 mp. Te-
lefon: 0762/622.136.

CASE

Vând casã str. Pãru-
lui nr. 33. Telefon:
0755/074.742.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.

Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni- Gorj în
Coasta Câlnicului.
Preþ 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren comuna
Podari – Dolj. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile in-
stalate, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colabo-
rez cu un teren în
vatra satului, pentru
înfiinþarea unei pe-
piniere pomicole,
viticole, crescãtorie
de fazani, gîºte ºi
curci. Telefon:
0768/661.401.

Anunþul tãu!
PREDA TOMA ªI PREDA MA-

RIA, anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru pro-
iectul „Construire imobil S+P+5 cu
parcãri la subsol, spaþii comercia-
le la P ºi etal 1 ºi spaþii de cazare la
etajele 2,3,4 ºi 5”, propus a fi am-
plasat în minicipiul Craiova, str.
Calea Severinului, nr.21, judeþul
Dolj.Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr.1, ºi la sediul  în zilele de luni-joi
între orele 8.00-16.00 ºi vineri între
orele 8.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj , Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251.419.035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro.

Subsemnatul Chiru Enriko-
Cristofer, anunþã publicul intere-
sat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul “Construire imobil
D+P+3E cu destinaþia locuinþe
colective” propus a fi amplasat în
mun. Craiova, str. Dr. Constantin
Severeanu, nr. 10A, jud. Dolj. In-
formaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, ºi la sediul: Chiru Enriko Cri-
tofer, cu domiciliul în jud. Dolj,
Mun. Craiova, str. G-ral Dragali-
na, nr. 111, ap. 10, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8,00-16,30 ºi
vineri între orele 8,00-14,00.Ob-
servatiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mdiului Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, fax: 0251/419. 035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi te-
ren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus di-
ferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
Vând Volkswagen
Polo. Telefon: 0723/
328.336.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr dicþionar en-
ciclopedic volumul I –
1962. Telefon: 0251/
548.870.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-
2008, cu GPL. Ofer
maxim 3000 lei. Te-
lefon: 0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi produc-
tiv cu fructe de lã-
mâi în el, preþ 1000
lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã
(2,50 m x 3,50 m),
covoare þesute ma-
nual. Telefon: 0764/
779.702.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.
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Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Joi, 1 martie 2018

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Semnãtura:..........................................

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:

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Vând loc de veci, ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0725/610.239.
Vând roþi spiþate  cu
cauciucuri de  iarnã,
preþ 1300 Ron. Tele-
fion: 0762/ 183.205.
Vând baloþi lucernã
ºi coceni, comuna
Pieleºti. Telefon:
0724/053.806.
Vînd plãci ondulate
azbociment 1,20x
1,40 m refolosibile 6
lei / buc. Telefon:
0771/518.063;
0351/437.955.
Vând scaun scoicã
bebeluº. Telefon:
0724/065.756.
Vând loc de veci ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0749/320.335.
Vând 2 canapele 2/
3 locuri fixe, piele
ecologicã (noi) fabri-
cate D.K. Telefon:
0766/589.695;
0770/245.610.
Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/100.000.
Vând transformator
24V ºi 12V, calorife-
re fontã aproape noi,
piese Dacia noi, bo-
canci ºi ghete negre
piele noi, damigeanã
50 litri cu coº - 40 lei.
Telefon: 0735/
445.339.
Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite
cu geamuri ºi broas-
cã de închidere, Giur-
giuvele vopsite ºi cu
geamuri cu douã, trei
canate. Telefon:
0767/153.551.

Vând chituci frasân
pentru restaurante.
Telefon: 0768/
661.401.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor
mare 100 lei, maºi-
nã de cusut Ileana,
4 gropi suprapuse
Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Tele-
fon: 0351/459.314;
0770/354.549.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2 uºi
defect - 100 lei, tele-
vizor color -100 lei,
sãpun de casã - 5 lei
kg. Telefon: 0770/
303.445.
Vând saltea de pat
190 x 160, Gin –Gin
–Flex în stare bunã -
120 lei, cuverturã plu-
satã grena pt pat ºi 2
pt. fotolii nefolosite –
120 lei, covor persan
220x 210, 2 apome-
tre 15 lei bucata. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.

Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în funcþi-
une. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0770/687.578.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alterna-
tor 12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã Cena-
clul Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane ca-
binete medicale. Tele-
fon: 0722/956.600.

CERERI ÎNCHIRIERI
Familie serioasã
cautã sã închirieze
apartament 2 came-
re sau garsonierã
Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0767/042.261.

PIERDERI
Pierdut C.U.I. cu nr.
RO5654219, elibe-
rat de ONRC Dolj,
pe numele SC FRA-
PANT COM SRL.
Se declara nul.
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Cupa României – sferturi de finalã

Gaz Metan Mediaº – Astra 1-0
A marcat: Rondon 35.

Meciul FC Hermannstadt – FCSB s-a jucat asearã.
Meciurile „U” Craiova – Dinamo ºi FC Botoºani – CSMP Iaºi

au fost amânate.

Pânã la urmã, sfertul Cupei Ro-
mâniei, dintre Universitatea Craio-
va ºi Dinamo a fost amânat. Clu-
bul din Bãnie a insistat încã de luni
pentru aceastã decizie, dar FRF a
refuzat solicitarea. Forul condus de
Burleanu a luat deciziile strict în
funcþie de avertizãrile Administra-
þiei Naþionale de Meteorologie, aºa
cã, pânã ieri, singura partidã amâ-
natã din Cupa României era FC
Botoºani – CSMP Iaºi. În conse-
cinþã, craiovenii s-au pregãtit de
meci. S-a îndepãrtat zãpada de pe
terenul de joc, acoperit între timp
ºi cu o folie, ieri dimineaþã s-au
creat adevãrate tuneluri prin omã-
tul din faþa arenei, care depãºea un
metru înãlþime - cãi de acces pen-
tru spectatori. De asemenea, clu-
bul a organizat obiºnuita conferin-
þã de presã, în timpul cãreia Devis
Mangia a fost anunþat cã s-a amâ-
nat prima etapã din play-off, în
care Universitatea era programatã
luni seara, pentru meciul cu Astra.
„Cineva s-a uitat probabil la ce se
întâmplã afarã ºi a ajuns la con-
cluzia cã nu se poate juca fotbal
pe aceastã vreme, aºa cã s-a gân-
dit bine” a comentat antrenorul ita-
lian. „Este cea mai bunã decizie sã
se amâne meciurile” a adãugat ºi
bulgarul Hristo Zlatinski. Dupã ce
ambii au prefaþat derby-ul care tre-
buia sã aibã loc astãzi, la câteva
minute dupã încheierea conferin-
þei de presã, FRF a anunþat cã der-
by-ul din Bãnie se amânã. „Ca ur-
mare a prelungirii codului porto-
caliu de temperaturi foarte scãzu-
te în judeþul Dolj, Federaþia Româ-
nã de Fotbal a decis reprograma-
rea partidei Universitatea Craiova
- Dinamo din ”sferturile” Cupei
României. Programat iniþial pentru
joi, 1 martie, ora 20.30,  jocul U-
niversitatea Craiova - Dinamo se
va disputa la o datã ce va fi anun-
þatã ulterior. Decizia vine ca urma-
re a prelungirii de cãtre Adminis-
traþia Naþionalã de Meteorologie a
codului portocaliu de temperaturi
foarte scãzute pânã pe 2 martie,
ora 20, inclusiv în judeþul Dolj”.

Deºi Universitatea a solicitat ca
meciul sã se dispute duminicã, 4
martie, întrucât pânã atunci vre-
mea se îmbunãtãþeºte, iar data ori-

Play-off, etapa I

CFR Cluj – CSMP Iaºi
FCSB – Viitorul

„U” Craiova – Astra

Clasament play-off

1. CFR Cluj 30p
2. FCSB 28p
3. Craiova 26p
4. Astra 22p
5. Viitorul 22p
6. CSMP Iaºi 20p

Play-out, etapa I

FC Botoºani – Juventus
Dinamo – Gaz Metan

Chiajna – Sepsi
FC Voluntari – ACS Poli

Clasament play-out

1. Botoºani 20p
2. Dinamo 20p
3. Chiajna 14p
4. Voluntari 14p
5. ACS Poli 14p
6. Sepsi Sf. G. 10p
7. Mediaº 8p
8. Juventus 6p

Meciurile Universitãþii Craiova cu Dinamo, din Cupa României,
ºi cu Astra, din prima etapã a play-off-ului au fost amânate

cum era liberã, dupã amânarea pri-
mei etape din play-off, ºansele ca
derby-ul cu Dinamo sã se dispute
în week-end sunt aproape nule.
Universitatea ar fi avut niºte atuuri
în plus dacã meciul s-ar fi jucat
astãzi, aºa cum era programat: di-
namoviºtii erau demoralizaþi, încã
sub ºocul ratãrii play-off-ului; noul
antrenor, Florin Bratu, nu avea timp
sã-i monteze psihic ºi sã-ºi impu-
nã ideile tactice; cel mai periculos
jucãtor, Adam Nemec, era acciden-
tat; inclusiv drumul pânã la Craio-
va era o aventurã pentru „câini” în
aceste condiþii meteo; în sfârºit,
când se va juca meciul, Universi-
tatea va fi prinsã între duelurile di-
ficile din play-off, în timp ce dina-
moviºtii îºi vor permite sã se me-
najeze în play-out, unde oricum
nu-ºi fac probleme.

Alb-albaºtrii s-au antrenat
în balon ºi prin nãmeþi
Dacã la finalul partidei cu ACS

Poli a acuzat terenul prost de pe
„Ion Oblemeco”, Devis Mangia s-
a plâns cã nu a putut pregãti me-
ciul de Cupã din cauza condiþiilor
meteo. Italianul a precizat cã nu-
i poate integra pe jucãtorii noi, nu-
i poate obiºnui cu sistemul de joc,
deoarece nu a avut terenuri bune
de antrenament. „Pentru mine
conteazã sãnãtatea jucãtorilor ºi
spectacolul pe care-l oferã fotba-
lul. Nu am avut posibilitatea de a
pregãti meciul, fiindcã terenurile
sunt acoperite de zãpadã. Nu ne-
am antrenat pe un teren bun în
ultimele 4 zile. Sunt un antrenor
cãruia îi place sã lucreze mult tac-
tic ºi nu am avut cum sã-i inte-
grez pe jucãtorii cei noi în siste-
mul nostru de joc, atâta timp cât
nu am avut terenuri normale, ne-
am pregãtit în ultimele zile într-
un balon sau pe terenuri acoperi-
te cu zãpadã” a declarat Mangia.

Italianul a vorbit ºi despre me-
ciul cu Dinamo, care ar fi trebuit
sã se joace astãzi: „Va fi dificil, fi-
indcã jucãm împotriva unei echi-
pe foarte motivate, pentru care
Cupa a rãmas singurul obiectiv al
acestui sezon, dar noi trebuie sã
fim ºi mai motivaþi ºi sã luptãm
pentru calificare. Cuvântul „teamã”

nu existã în vocabularul meu, este
important ceea ce facem noi, nu
sã ne fie fricã de ce fac echipele
adverse. Nu trebuie sã ne gândim
cã pierdem meciul, noi pregãtim
jocul sã câºtigãm. Noi avem stilul
nostru de joc, care i-a adus echi-
pei cea mai bunã clasare în sezo-
nul regulat, aºa cã vom continua
cu acest sistem. Nu-mi place sã
vorbesc despre munca altor co-
legi, dar este greu pentru Florin
Bratu sã schimbe sistemul de joc
în câteva zile. Cu siguranþã cã îi
va motiva suplimentar pe jucãtori,
va veni cu un discurs nou, cu o
altã stare de spirit, alt tonus. Face
parte din munca noastrã sã ne in-
formãm în privinþa altor echipe
sau a antrenorilor adverºi, ºtim cã
avem jucãtori care au lucrat cu
Florin Bratu la naþionala under 18,
dar ne concentrãm asupra a ceea
ce avem noi de fãcut, nu asupra
adversarilor”. Universitatea a avut
3 jucãtori sub comanda lui Bratu
la naþionala under 18, Mihãilã,
ªerban ºi Vadasis.

Zlatinski: „Obiectivele noastre
sunt titlul ºi Cupa”

Hristo Zlatinski a anunþat cã
obiectivul Universitãþii Craiova în
acest sezon este realizarea even-
tului. „Va fi foarte greu, din cauza
vremii, a terenului greu, dar noi
trebuie sã fim concentraþi ºi sã
dãm totul pentru victorie. Sunt
mobilizat în toate meciurile, dar
cele cu Dinamo sunt speciale pen-
tru mine, aºa cum sunt ºi pentru
echipã pentru oraº ºi de aceea tre-
buie sã ne pregãtim foarte bine. Ne
va fi greu  teren, fiindcã avem o
posesie bunã, suntem echipa care
construieºte, dar nu trebuie sã fie
un alibi în caz de eºec acest lucru.
Cu 30.000 de suporteri de lângã
noi vor încãlzi atmosfera. Obiec-
tivele noastre sunt Cupa ºi cam-
pionatul, aºa cã trebuie sã câºti-
gãm cu Dinamo, iar apoi sã pre-
gãtim cele 10 finale din play-off”
a declarat Zlatinski.

Statuia „Tunarului”, Ion
Oblemenco” nu mai este
singura pe esplanada noii
arene al Craiovei. O statuie
din lemn înfãþiºând leul de pe
stema Universitãþii Craiova,
cu sabia în mânã ºi mingea
sub picior, a fost amplasatã
lângã Sala Polivalentã, cu
faþa spre stadionul „Ion
Oblemenco”. Statuia înaltã
de 2,10 metri, denumitã
„Leul din Bãnie”, a fost
realizatã de sculptorul craio-
vean Gabi Rizea dintr-un
buºtean de plop negru,
folosindu-se drujbele, fiind
dedicatã „tuturor suporterilor
fotbalului craiovean”.

 „Leul din Bãnie”, „Leul din Bãnie”, „Leul din Bãnie”, „Leul din Bãnie”, „Leul din Bãnie”,
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