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pentru a participa la pregãtirea suplimentarã pentru examene, iar Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a
luat mãsuri precum asigurarea de
substanþe dezinfectante la intrarea în
sãlile de curs ºi amplasarea de pupitre distanþate ºi individualizate.
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Elevii din anii terminali se întorc
de astãzi la ºcoalã, pânã pe 12 iunie
urmând sã facã pregãtire pentru examenele naþionale - Evaluarea Naþionalã ºi Bacalaureat. Peste 11.000 de
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Niºte copii
copii, de la Pleniþa!
MIRCEA CANÞÃR

Aºadar, copiii. Ieri a fost ziua lor, bineînþeles ºi la Pleniþa, unde, ne asigurã
primarul Puiu Calafeteanu, numãrul lor
trece de 600, la o populaþie de circa 4700
de locuitori. N-au putut avea loc, ca în
alþi ani, festivitãþile specifice evenimentului. Dar Puiu Calafeteanu rãmâne optimist ºi opineazã cã „se stã bine”, în aceastã privinþã, a numãrului de copii. Vreo 300
de pleniceni sunt plecaþi în Europa, cu
precãdere în Franþa ºi Germania. Nu sunt
mulþi. Copiii de la Pleniþa intrã în viaþã de
mici, pleacã în viaþã de mici, dau o mânã
de ajutor treburilor gospodãreºti, ºtiu ce
e munca câmpului, creºterea vitelor ºi a
pãsãrilor, chiar dacã nu rãmân deloc
strãini de tentaþiile vieþii moderne. La Pleniþa, comunã mare a Doljului, ca de fapt
ºi prin împrejurimi, familia ºi cãminul încep odatã cu venirea pe lume a copiilor,
nu cu iubirea sau cu nunta, fiindcã temelia casei e copilul, casa începe cu el, în
jurul cãruia graviteazã totul. Copiii isteþi
ai plenicenilor, din cale afarã de isteþi, sunt
oameni de mici, oameni în toatã firea,
priviþi ºi trataþi ca atare, investiþi cu în-
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OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Cine a spus cã “peºtele
de la cap se împute”, precis Popescule s-a referit la
directorul nostru.

credere, deprinºi sã se bizuie pe ei, chiar
ºi cei mari se bizuie uneori pe ei, acordându-le girul unor priceperi ºi iscusinþe
aparte, al unei intuiþii trainice de a se descurca în toate: „când cineva se rãtãceºte
într-un sat din Oltenia, nota undeva C.
Rãdulescu Motru, nu-l vei vedea niciodatã cãlãuzit de o persoanã în vârstã, ci
întotdeauna de un copil. Ei ºtiu totul, se
descurcã de mici, merg la ºcoala primarã, apoi la cea generalã, ºi în cele din urmã
la liceul tehnologic „Constantin Nicolãescu Plopºor”, manageriat de profesoara
Ileana Iacob. O ºcoalã bunã, ni se spune,
cu 48 de cadre didactice ºi chiar notabilã
performanþã didacticã: Lãscuþi Alina (cls.
VI), ºi Balea Lorena Georgiana (cls. VII),
douã eleve din Pleniþa s-au calificat la faza
pe þarã, a olimpiadei „Universul cunoaºterii”. Tot din Pleniþa, o altã elevã, ªtefan
Mãdãlina, acum la Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” s-a distins la olimpiada naþionalã de limba francezã. N-am sã evoc
povestea „Joacã de copii” a folcloristului, arheologului ºi scriitorului oltean, C.S.
Nicolãescu Plopºor, în niºte „Amintiri”

din 1934, fiindcã nu mi se pare prea inspiratã, în schimb am sã-l pomenesc pe
Gh. N. Dumitrescu-Bistriþa, din Bistriþa
Mehedinþiului, care ne spunea, pe când
se afla în viaþã cã, ei copiii „sunt mai deºtepþi ca toate generaþiile de dinaintea lor”.
Învaþã ºi vor sã înveþe pregãtindu-se pentru viaþã, pentru altã lume, pentru altã civilizaþie. O generaþie care totuºi este a
digitalizãrii, a socializãrii. În vecinãtatea
primarului Puiu Calafeteanu, bun gospodar, ferm ºi ordonat în fiecare demers al
sãu, nu te plictiseºti de vorbã ºi înþelegi
mai bine în aceste momente, nu uºor de
surmontat, de ce face tot ceea ce poate
ºi îi stã în putinþã pentru a finaliza lucrãrile de construcþie atât la ºcoala primarã
(I-IV) cât ºi la ºcoala generalã (V-VIII),
cu trei nivele, investiþia ridicându-se la 23
miliarde lei. Douã obiective, la care þine,
din cale afarã. Sã fie limpede, nu de vorbe de toatã ziua are chef, ci de fapte concrete. Conduce o comunã mare, ºi o face
aºa cum trebuie. În vechime, conform
afirmaþiilor lui C. S. Nicolãescu Plopºor,
din monografia Pleniþei, localitatea purta

numele de Horodelul de Sus, istoria locului este una încãrcatã, din cale afarã.
Între Pleniþa ºi Castrele Traiane exista o
cetate de pãmânt în care a fost gãsitã
ceramicã „Coþofeni”. Cetatea a fost întãritã cu ºanþ ºi val de apãrare. Trecutul
acestei localitãþi ni se înfãþiºeazã ca un
lanþ de întâmplãri mai mult sau mai puþin fericite, mai mult sau mai puþin dramatice, dar oricum mãrturisind o zbatere, o speranþã ºi îndreptându-se implicit
spre un þel. Istoria locului este plinã de
oameni care întemeiazã, aprind o luminã în capetele semenilor lor, încãlzesc
aerul în care respirã, iar faptele lor sunt
rotunde când sunt aºezate capãt la capãt ºi împlinesc o poveste în absenþa
cãreia istoria rãmâne o clãdire lipsitã de
miez ºi de înþeles. Copiii Pleniþei de astãzi sunt marea bogãþie a localitãþii. Una
de preþ imens. Asta e o certitudine. Privitã Pleniþa prin ochii lor, am putea înþelege prin ce ne spun ei, cum va fi Pleniþa de mâine. Când cu siguranþã, monografia locului va fi scrisã de o altã mânã
ºi gânditã de o altã minte.

Cum a apãrut ºi ce semnificaþie are Ziua Copilului
1 iunie, Ziua Copilului este zi
liberã legalã, în România, începând din anul 2016. Proiectul legislativ care cerea ca Ziua Copilului sã fie liberã a avut ca scop
încurajarea pãrinþilor în a petrece mai mult timp cu copiii lor.
Astfel, în aceastã zi vã reamintim cum a apãrut ºi ce semnificaþie are Ziua Copilului.

Apariþia acestei zile

Sãrbãtorirea unei zile dedi-

cate copilului a fost propusã
în 1925, la Conferinþa mondialã pentru bunãstarea copiilor
de la Geneva. Decizia instituirii unei zile pentru protecþia
copiilor a fost adoptatã de cãtre Federaþia Democraticã Internaþionalã a Femeilor, în cadrul unei sesiuni speciale din
noiembrie 1949, desfãºuratã la
Moscova, iar la 14 decembrie
1954, Adunarea Generalã a
ONU a adoptat Rezoluþia nr.

836 pentru a proclama o Zi
Mondialã a Copilului.

De ce se sãrbãtoreºte Ziua
Copilului de 1 iunie?

În acest moment sunt 48 de
state, printre care ºi România,
care au sãrbãtorit ziua de ieri
ca fiind „Ziua Copilului”, majoritatea lor cãzând de acord
asupra zilei de 1 iunie, prima zi
de varã, chiar dacã rezoluþia a
recomandat guvernelor statelor

membre sã instituie o astfel de
zi, la o data aleatorie, deci nu
neapãrat 1 iunie, iar þãri precum
Canada, Marea Britanie, Suedia,
Spania, Olanda, Franþa, Grecia
sau Islanda sãrbãtoresc Ziua
Copilului pe 22 noiembrie.
Ziua Copilului este un prilej în
plus pentru ca pãrinþii sã petreacã mai mult timp împreunã cu
cei mici ºi este sãrbãtoritã în peste
100 de state din lumea întreagã.
ANA-MARIA PETOLESCU
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Peste 11.000 de absolvenþi ai claselor a VIII-a
ºi a Xll-a, aºteptaþi la pregãtirea suplimentarã
Elevii din anii terminali se întorc de astãzi la
ºcoalã, pânã pe 12 iunie urmând sã facã pregãtire
pentru examenele naþionale - Evaluarea Naþionalã ºi Bacalaureat. Peste 11.000 de absolvenþi ai
claselor a VIII-a ºi a Xll-a sunt aºteptaþi de astãzi
la ºcoalã pentru a participa la pregãtirea suplimentarã pentru examene, iar Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a luat mãsuri precum asigurarea de substanþe dezinfectante la intrarea în
sãlile de curs ºi amplasarea de pupitre distanþate
ºi individualizate.

ISJ Dolj a anunþat ieri, printrun comunicat de presã cã a luat
mai multe mãsuri de protecþie
pentru elevii care vor veni în
ºcoli din data de 2 iunie pentru
pregãtirea examenelor naþionale, printre care montarea de substanþe dezinfectante la intrarea
în sala de clasã ºi în toalete,
aºezarea pupitrelor pentru pãstrarea distanþei minime necesare
ºi individualizarea acestora cu
etichete, dupã fiecare pauzã
spaþiul de lucru va fi aerisit. Au
fost astfel pus în aplicare planul mãsurilor de prevenire ºi
protecþie în perioada desfãºurãrii activitãþilor de pregãtire
pentru elevii din clasele terminale, în conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare.

În peste 180 de instituþii de
învãþãmânt a fost organizat
accesul în unitate
În peste 180 de instituþii de
învãþãmânt din Dolj a fost organizat accesul în unitate astfel încât sã se pãstreze distanþa minimã necesarã, sã se realizeze dezinfecþia mâinilor ºi a triajului epidemiologic, precum ºi verificarea temperaturii elevilor înainte
de accesul în interiorul ºcolii, sã
se deruleze activitatea de pregãtire pe grupe formate în sala de
clasã astfel încât sã se pãstreze
distanþarea socialã. “De mâine,
elevii claselor a VIII-a ºi a XII-a
se vor întoarce la ºcoalã în vederea pregãtirii pentru susþinerea
examenelor naþionale. În acest

sens, în conformitate cu precizãrile MEC, unitãþile ºcolare au
în vedere respectarea tuturor
condiþiilor de siguranþã ºi igienico-sanitare: existenþa dezinfectanþilor, a mãºtilor de protecþie,
a covoraºelor dezinfectante,bãncile au fost aranjate în sãlile
de clasã astfel încât sã fie respectatã distanþa de 2 m, s-a realizat curãþenia ºi dezinfectarea
pardoselilor, a obiectelor din sãlile de curs, în spaþiile în care se
vor desfãºura activitãþi cu elevii
sunt afiºate mesaje de informare
cu privire la normele igienicosanitare ºi de prevenire a infectãrii cu SARS-CoV-2, iar parcursul în incinta unitãþii se va realiza pe un traseu bine delimitat ºi
semnalizat, respectând normele
de distanþare fizicã”, a precizat

prof. Monica Sunã, inspector
ºcolar general.

ca Sunã, inspector ºcolar general, ISJ Dolj.

De asemenea, au fost stabilite
pauzele de zece minute la fiecare orã, timp în care spaþiul de
lucru va fi aerisit, vor fi dezinfectate încãperile cu substanþe
biocide înainte de începerea activitãþii ºi de asemenea vor fi aerisite cel puþin 30 de minute, vor
fi puse mãºti la dispoziþia elevilor ºi a cadrelor didactice, dar ºi
alte echipamente de protecþie,
vor fi individualizate pupitrele, cu
ajutorul etichetelor ºi al reprezentaãrii grafice a aºezãrii în bancã,
la intrarea în salã sunt asigurate
dispozitive cu substanþã dezinfectantã pentru mâini atât în sala
de clasã, cât ºi la intrarea în toalete. “Pe tot parcursul derulãrii
activitãþilor se vor respecta toate mãsurile specifice de protejare a elevilor ºi a întregului personal care participã la aceste activitãþi. În situaþiile în care unii
absolvenþi nu au optat pentru
pregãtirea suplimentarã în ºcoalã, managerii ºi cadrele didactice
vor continua activitatea on-line,
prin intermediul platformelor utilizate pânã în prezent sau a altor
mijloace convenite de comun
acord”, a mai spus prof. Moni-

În aceastã perioadã, durata
activitãþilor petrecute de elevi în
sãlile de clasã nu va fi mai mare
de 3 ore pentru elevii de liceu ºi
de 2 ore pentru elevii de gimnaziu, iar pentru elevii care studiazã în limbile minoritãþilor naþionale, activitatea de pregãtire nu
va dura mai mult de 4 ore pentru
elevii de liceu ºi 3 ore pentru gimnaziu. Accesul elevilor trebuie sã
fie organizat astfel încât sã fie
asiguratã o suprafaþã minimã de
4 mp pentru fiecare persoanã ºi
o distanþã minimã de 2 m între
oricare douã persoane apropiate; sã nu fie permis accesul persoanelor a cãror temperaturã
corporalã, mãsuratã la intrarea în
incintã, depãºeºte 37,3°C; sã fie
asigurate dezinfectarea suprafeþelor expuse. Consiliile de administraþie ale ºcolilor elaboreazã o
procedurã proprie, prin care stabilesc modalitãþile de desfãºurare a activitãþilor de pregãtire a
examenelor naþionale, propriul
circuit de intrare ºi de ieºire a
elevilor, a personalului didactic,
didactic auxiliar ºi nedidactic,
precum ºi modul în care se va
realiza igienizarea/dezinfecþia
unitãþii/instituþiei de învãþãmânt.

“Pe tot parcursul derulãrii
activitãþilor se vor respecta
toate mãsurile specifice de
protejare a elevilor”

3 ore pentru elevii de liceu ºi
de 2 ore pentru elevii de
gimnaziu
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Anunþul tãu!
PFA BADEA ANDREI DORIN, titular al proiectului ”Realizarea sursei de apã din subteran ºi reþeaua de udare la plantaþia de legume din comuna Bratovoieºti, satul Prunet, judeþul
Dolj”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Realizarea sursei
de apã din subteran ºi reþeaua
de udare la plantaþia de legume
din comuna Bratovoieºti, satul
Prunet, judeþul Dolj”, propus a
fi amplasat în Comuna Bratovoieºti, sat Prunet, T30, P35, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din Craiova,
str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj,
în zilele de luni –joi, între orele
8,00- 16,30 ºi vineri între orele
8,00 - 14,00 precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://
apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile
de la data publicãrii anunþului
pe pagina de internet a Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj.

Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.
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publicitate
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”!
VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând (schimb) apartament Craiova ºi
casã Pleniþa cu apartament 4 camere
Craiova central, et. 1
+ diferenþa. Telefon:
0351/802.305.
CASE

Vând casã frumoasã
în comuna Vîrtop, judeþul Dolj. Telefon:
0745/602.001.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon: 0752/641.487.
Vând casã Cioroiaºi
+ anexe, teren 3000
mp. Telefon: 0765/
152.614.

TERENURI

Vând loc pentru casã
la10kmCraiova(ºialte
construcþii diverse).Telefon: 0727/884.205.

Vând teren Predeºti,
800 mp, utilitãþi, pitoresc, ideal pentru
casã sau casã de vacanþã. Telefon: 0773/
996.446.
Vând teren intravilan
SC Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25
Ha. Telefon: 0769/
456.241.
Vând teren 2000 mp
(locuri de casã intravilan cu toate utilitãþile
apã, canal, electricitate, gaze) Cârcea - situat în faþa vilelor de
la ieºirea din Comuna Cârcea pe dreapta spre Craiova. Telefon: 0720/231.610.
Vând 2 terenuri langa
FABRICA DE TERMOPANE ,,Q FORT”
– GARA PIELESTI pt.
investitii 5000 m. Pret
negociabil. Telefon:
0752/641.487.
Vând loc de casã
500 mp, intravilan
Criva, asfalt, pomi
fructiferi, posibilitate
apã curentã. Telefon:
0745/043.152.

Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon: 0722/943.220.
Vând, inchiriez,
schimb teren, Calea
Bucuresti, km 10,
1000m-2000m, deschidere 35m, dupa
Peugeot. Telefon:
0773/996.446.

AUTO

Vând DACIA 1310
cu toate taxele la
zi. Telefon: 0727/
884.205.
Vând ML 320 din
august
2007250.000 Km. Preþ
8000 Euro, full options, MERCEDES 270 din 2004
Numere Italia, preþ
3000 E, KIA Karnivale 7 locuri- 3000
E. Telefon: 0765/
5 6 1 . 8 0 9 ;
3533770710.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând palmieri la
ghiveci anul II, arbore de mãtase,
leandru, lãmâi anul
I de fructificare,
pomi fructiferi la ghiveci, gutui, pãr, nuc,
trandafiri. Telefon:
0784/893.160.
Vând porþi metalice
în stare bunã. Comuna Goieºti, Dolj.
Preþ negociabil
1600 RON. Telefon: 0722/233.332.
Vând lucrare boltitã cimitirul Sineasca. Telefon: 0752/
236.667.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, alternator 12V nou,
Pick-up Tesla cu
boxe, dozã nouã de
rezervã, discuri cu
muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.

Maºinã de cusut Ileana cu pedalã- 250 lei,
cuverturã pluºatã
grena ºi 2 carpete
pentru fotolii – 150 lei,
covor persan 220/
210 – 100 lei, sãpun
de casã 5 lei /kg. Telefon: 0770/303.445.
Vând robot bucãtãrie
cu bol 6,5l inox, oglindã cristal 160/80 cm,
cuier hol, aþã cusut
goblen, hainã piele
întoarsã cãprioarã nr.
50. Telefon: 0752/
236.667.
Vând bibliotecã
lemn, 2 fotolii VINTAGE, 1 aparat radio pikup, 1 masã 12 persoane, 6 scaune, 1
birou, 1 maºinã de
cusut (Rusia), 2 seturi
inox (noi) crãtiþi - Italia,
2 undiþe de pescuit.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Veiozã, calorifer
electric, aerotermã,
piedestal, noptierã,
toaletã cu oglindã,
masã, scaune, dormezã, pat saltea relaxa. Telefon: 0351/
170.085.
SCHIMBURI DIVERSE

Schimb aparaturã
foto laborator, cu televizor în funcþie. Telefon: 0351/181.202.
DIVERSE

Pensionar cu pensie
micã rog persoanã
care are posibilitatea
sã doneze televizor,
preþ mic. Telefon:
0351/181.202.

OFERTE ÎNCHIRIERI

PROPRIETAR, inchiriez apartament 3
camere, decomandat, complet mobilat
ºi utilat, Zona George Enescu, Energetic. Telefon: 0740/
991.323.

