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publice directori ce 
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 16 MARTIE – 23 MARTIE 2020

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
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SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

16.03

09:00 - 17:00 Podari PT 522, PT 647 Balta Verde

09:00 - 16:00

Craiova PT 585 - cart. Craioviţa, zona blocurilor: T1, 
T2, T3, 402A, 402B, 403A, 403B, 404A, 404B, 
405A, 405B, 406A, 406B, B1, B2, B3, B4, B5, 
B6, B7, B8, S6

09:00 - 16:00

Craiova PT 7 - străzile: Eroilor, Voinicului, C. Coposu, 
Mesteacănului, Muncelului, Dragoslavele, 
Cal. Unirii, D.G.A.S. şi Protecţia Copilului Dolj

09:00 - 17:00 Dobridor PTA 2 Dobridor

09:00 - 16:00 Craiova PT 578 - str. Bariera Vâlcii, S. C. Service S.A.

12.03

09:00 - 17:00 Craiova PT 571 Făcăi, PT 572 Făcăi

09:00 - 17:00 Basarabi PTA 1 Basarabi, PTA 2 Basarabi, PTA 3 
Basarabi, PTA 4 Basarabi

09:00 - 16:00

Craiova PT 129 - străzile: Brazda Lui Novac - parţial, 
Vulturi, 1 Decembrie 1918, Constantin 
Brâncuşi - parţial, zona blocurilor: A9, A10, 
A34, A35, A36, C13b, C13, Universitatea 
‘’SPIRU HARET’’

09:00 - 16:00

Craiova PT 27 - străzile: Şerban Vodă, Păltiniş, 
Remus, Ion Creangă, Brazda lui Novac, 
Doljului, Ovidiu, Aleea Blanduziei, Avram 
Iancu, Pietăţii

09:00 - 17:00 Craiova PT 286 Troaca, PT 573 Cernele, PT 574 
Cernele

09:00 - 16:00 Craiova
PT 70 - străzile: Păltiniş şi aleea Păltiniş, 
Principatele Unite, Constantin Brâncuşi, 
Ştefan Cel Mare, Avram Iancu, Ovidiu, aleea 
Licurici, Sf. Gheorghe, George Coşbuc

11.03

09:00 - 17:00

Bucovăţ PTA 471 Palilula, PTA 472 Palilula, PTA 474 
Cârligei, PT 232 Bucovăţ09:00 - 17:00

Craiova PT 385 - Avicola Bucovăţ, S.C. OLTEX S.R.L., 
SC EUROPROTECT SAFETY, S.C. BEVIGIM 
IMPEX S.R.L.

09:00 - 17:00 Basarabi PTA 1 Basarabi, PTA 2 Basarabi, PTA 3 
Basarabi, PTA 4 Basarabi

09:00 - 16:00

Craiova PT 352 - cart. Brazda lui Novac, străzile: 
Păltiniş, Lămăiţei, Gen. C. Argetoianu, zona 
blocurilor: K7, K8, K9, K10, K11, K12, I1, 
I2, I3

09:00 - 16:00

Craiova PT 123 - străzile: Brazda lui Novac, Mareşal 
Averescu, Nicolae Vulovici, Dacia - parţial, 
zona blocurilor: D12, D13, D14, D16, D17, 
D18, D19, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, 
M14, E3, M5, M6, F4, F5, F6

09:00 - 17:00 Craiova PT 336 - străzile: Sărari, Henri Coandă, Al. 
Mirceşti, Putnei, Spitalul Clinic Victor Babeş

09:00 - 16:00 Craiova PT 119 - străzile: Colonel Demetriade 
Scarlat, 1 Decembrie 1918, zona blocurilor: 
D32, D33, D34, H5, H6, P1, P2, G6, G7, R4a, 
R4, R5, R6, R7

09:00 - 17:00 Băileşti PTCZ A.I. Cuza Băileşti - bl. 6, sc. 1 şi bl. 
6, sc. 2

09:00 - 17:00 PTAb 1 Livezi, PTA Gura Văii

RAITĂ PRIN VIAŢĂ:
 Ca o pânză de păianjen, politica

Tot căutând să desluşesc misterul 
,,politicii ca fapt de viaţă”, am scris în 
multe editoriale cum că ea e „o curvă 
a istoriei”, că e „o caracatiţă-la piovra”, 
sau „ţiganiadă” modernă. Însăilând în 
minte editorialul de azi, nu ştiu de ce 
mi-a venit să fredonez, afonul de mine, 
o melodie cu versuri ciudate, pe care-o 
îngânam, cu voce tare, în unele nopţi 
ale tinereţii noastre, câţiva scriitori ai 
anilor ‘8o, pe drumul dintre cârciumă 
şi case: „... Un elefant se legăna pe 
o pânză de păianjen. Şi pentru că nu 
se rupea, au mai chemat un elefant. 
Doi elefanţi se legănau pe o pânză 
de ...”. Cella Serghei a scris „Pânza 
de păianjen”, ca roman de dragoste, 
iar prin 2018 era în vogă un film/
emisiune pentru copii cu tema asta. 
Nu fac acum istoricul versurilor, dar 
nu mă pot stăpâni să nu mă întreb 
de unde şi de ce le veniseră în cap 
la câtiva scriitori ,,piliţi”, noaptea, ca 
o „eliberare” comică de stresul de a 
fi scriitor în acele vremuri dominate 
de cea mai descreierată politică din 
istorie. Cred că, instinctiv, au realizat că 
peste viaţa lor de atunci, ca o pânză de 
păianjen, e politica. Tot ca o pânză de 
păianjen e politica şi-n zilele de azi, ale 
democraţiei superbe, ideale teoretic, 
dar ucigătoare a omenirii în practică.

La noi, unde nu mai sunt „codrii 
verzi de brad” (ştiţi de ce), dar e 
„multă jale-n case” (ştiţi de ce), un 
elefant, PDSR-PSD, s-a legănat, mai 
tot timpul de după ‘90, pe „pânza de 
păianjen” a politicii, pândind, ca un 
păianjen nesătul, să le cadă-n plasă/
pânză, prada, adică ţara. Acum, doi 
elefanţi, PSD şi PNL, se leagănă pe 
pânza de păianjen, şi se bat, ca 
veritabili păienjeni nesătui, pe prada 
care trebuie să le cadă-n plasă/pânză 

curând. Însă, la criza morală care 
bântuie politica noastră, iată că, fiind 
în rândul lumii, ne pomenirăm cu 
alte crize mondiale, cea economică, 
pe care ne-o accentuăm singuri, ca 
nebunii, şi cea a „corona V”, de care 
nu mai scapă cine poate, ci doar cine 
vrea Domnul (a ajuns şi la Vatican-
Casa Domnului de pe Pamânt), care 
şi-a cam ridicat mâinile de pe noi, 
văzând pe ce pânză de păianjen ne 
legănăm.

Cu cât „ceasul rău”/alegerile, de 
toate felurile, s-apropie, tărăboiul 
ia amploare, ca-n poemul cu „ceata 
lui piţigoi”, dai într-unu, ţipă doi... şi 
dăi şi luptă, şi luptă, cu toate armele 
din dotare, minciuni, delaţiuni, d-na 
x sau d-na y, DNA, ccr, avocatul 
poporului şi alţi „advocaţi” de partid 
sau „din oficiu”, presa de partid(e), 
ori independentă, nebuneală curată 
de teribil an douăzeci douăzeci, ce 
mai încolo ori încoace. Dacă stăm 
strâmb şi judecăm drept, au dreptate 
toţi (ca-n filmele cu indieni), deşi 
n-au dreptate niciunii, din simplul 
motiv că au uitat de cine şi pentru 
cine vor fi aleşi. Dar nu e prima 
oară când uită asta, de unde şi 
zicala: „pleac-ai noştri, vin ai voştri, 
noi rămânem tot ca proştii”. Aşa că 
accept toate astea, posibile doar 
în originala noastră democraţie. 
Ceea ce mă irită însă cel mai mult e 
„scoaterea în faţă a prostiei cu ştaif”, 
colorată şi poleită cu zâmbete cinice. 
Şi, ce nu pricep, să mă tai, e cum de-
am ajuns noi, urmaşii haiducilor, care 
luau de la bogaţi să de la săraci, să 
ieşim la drumu mare pentru a-i apăra 
pe bogaţii care fură de la săraci. 
Punctum!

Mihai MĂCEŞ

09:00 - 17:00 Amărăştii 
de Jos

PTA CRR Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00 Băileşti PTA 7 Oraş Băileşti

09:00 - 17:00 Băileşti PTA 7 Oraş Băileşti
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Apelul polițiștilor doljeni condamnați

 la închisoare cu executare pentru luare 
de mită, amânat la Curtea de Apel

Judecătorii de la Curtea de Apel 
Craiova au admis solicitările avocaților 
și au decis să amâne judecarea 
apelurilor în dosarul polițiștilor doljeni 
condamnați pentru luare de mită, 
pentru ca aceștia să-și pregătească 
apărarea. Viorel Minuţă, agent de 
poliţie în cadrul Secţiei 12 de Poliţie 
Rurală Daneţi și Aris Constantin 
Dincă, şeful Postului de Poliţie Daneţi, 
condamnați la 5, respectiv 6 ani 
de închisoare cu executare au fost 
acuzați că, împreună cu un tehnician 
silvic din Daneți, au cerut 10.000 lei 
de la un bărbat, care i-a denunțat, 
pentru a nu lua măsurile legale faţă 
de acesta, în urma instrumentării 
unui dosar penal privind infracţiuni 
la regimul silvic. Următorul termen a 
fost stabilit pe 8 aprilie.

Magistrații craioveni de la Curtea 
de Apel au început judecarea apelurilor 
declarate în dosarul polițiștilor doljeni 
condamnați pentru luare de mită la 
Tribunalul Dolj, însă au amânat cauza 
pentru 8 aprilie, la cererea avocaților 
inculpaților, pentru pregătirea apărării.

“Amână cauza la cererea av Costache 
pentru pregătirea apărării şi pentru 
a depune la dosar motive scrise.De 
asemenea, si la cererea av Aninoiu.
Totodată şi la cererea inculpatului Cîrjaliu 
Iulian,pentru angajare avocat”, se arată în 
încheierea de ședință a instanței.

Reamintim că, pe 30 octombrie anul 
trecut, judecătorii de la Tribunalul Dolj 
au pronunțat sentința în procesul în care 
au fost judecați Viorel Minuţă, agent 
de poliţie în cadrul Secţiei 12 de Poliţie 
Rurală Daneţi, Aris Constantin Dincă, 
şeful Postului de Poliţie Daneţi, dar şi 
Iulian Cîrjaliu, tehnician silvic, și Tudor 
Dobrescu pentru luare de mită.

„Condamnă pe inculpatul Minuță 
Viorel la pedeapsa de 4 (patru) ani 
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii 
de luare de mită.(…) condamnă pe 
inculpatul Minuță Viorel la pedeapsa de 
3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea 
complicității la infracţiunea de luare de 
mită. Contopeşte pedepsele principale 
aplicate inculpatului Minuță Viorel prin 
prezenta sentinţă și aplică acestuia 
pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare. 
2. Condamnă pe inculpatul Dincă Aris-
Constantin la pedeapsa de 4 (patru) ani 
închisoare pentru săvârşirea complicității 
la infracţiunea de luare de mită. (…) 
Condamnă pe inculpatul Dincă Aris-
Constantin la pedeapsa de 3 (trei) ani 

închisoare pentru săvârşirea complicității 
la infracţiunea de luare de mită. Condamnă 
pe inculpatul Dincă Aris-Constantin 
la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare 
pentru săvârşirea infracțiunii de abuz 
în serviciu dacă funcționarul public a 
obținut pentru sine sau pentru altul un 
folos necuvenit. Contopeşte pedepsele 
principale aplicate inculpatului Dincă 
Aris-Constantin prin prezenta sentinţă și 
aplică acestuia pedeapsa rezultantă de 6 
ani închisoare. 3. Condamnă pe inculpatul 
Cîrjaliu Iulian la pedeapsa de 3 (trei) ani 
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii 
de luare de mită. Condamnă pe inculpatul 
Cîrjaliu Iulian la pedeapsa de 2 (doi) ani 
închisoare pentru săvârşirea infracţiunii 
de trafic de influență. Condamnă pe 
inculpatul Cîrjaliu Iulian la pedeapsa de 
3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea 
instigării la infracțiunea de abuz în serviciu 
dacă funcționarul public a obținut pentru 
sine sau pentru altul un folos necuvenit. 
Contopeşte pedepsele principale aplicate 
inculpatului Cîrjaliu Iulian prin prezenta 
sentinţă și aplică acestuia pedeapsa 
rezultantă de 4 ani și 8 luni închisoare. 
4. Condamnă pe inculpatul Dobrescu 
Tudor la pedeapsa de 2 (doi) ani 
închisoare pentru săvârşirea complicității 
la infracţiunea de cumpărare de influență.
Condamnă pe inculpatul Dobrescu Tudor 
la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare 
pentru săvârşirea infracţiunii de trafic 
de influență. Contopeşte pedepsele 
principale aplicate inculpatului Dobrescu 
Tudor prin prezenta sentinţă și aplică 
acestuia pedeapsa rezultantă de 2 ani și 
8 luni închisoare. Dispune suspendarea 
executării pedepsei de 2 ani și 8 luni 
închisoare aplicate inculpatului Dobrescu 
Tudor, sub supraveghere, pe un termen 
de supraveghere de 4 (patru) ani”, se 
arată în hotărârea instanței.

Faptele pentru care au fost condamnați 
cei patru s-au petrecut la începutul anului 
2017. Potrivit reprezentanților Direcției 
Generale Anticorupție (DGA), în urma 
unei anchete complexe a ofiţerilor 
Serviciului Judeţean Anticorupţie Dolj 
şi procurorilor Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dolj, s-a stabilit că, în cursul 
lunii ianuarie 2017, agentul de poliţie 
Viorel Minuţă, din cadrul Secţiei 12 de 
Poliţie Rurală Daneţi, împreună cu un 
coleg, şeful Postului de Poliţie Daneţi, Aris 
Constantin Dincă, l-au depistat pe M.C. 
în timp ce transporta material lemnos 
fără a deţine documente de provenienţă, 
ocazie cu care i-au întocmit proces-verbal 
de constatare a infracţiunii flagrante, 
în baza căruia s-a întocmit dosar penal 

înregistrat la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Craiova. Ulterior, la domiciliul 
lui M.C. s-au efectuat percheziţii, fiind 
depistate cantităţi importante de material 
lemnos. Pentru inventariere, s-a apelat 
la Iulian Cîrjaliu, tehnician silvic, care a 
constatat că, din cauza cantităţii mari 
de material lemnos sustras şi deţinut 
de M.C., acesta urmează să fie cercetat 
penal pentru infracţiuni la regimul silvic. 
Numai că, după finalizarea inventarierii 
şi deschiderea dosarului penal, Iulian 
Cîrjaliu l-a abordat pe M.C (denunţător 
în cauză) şi i-a propus ca, pentru a nu 
fi tras la răspundere penală, să achite o 
„cotizaţie”, de fapt o şpagă mascată, în 
contul Asociaţiei proprietarilor de păduri 
din Daneţi, în cuantum de 10.000 lei, şi 
amenzi contravenţionale de 6.000 lei.

Tot Cîrjaliu a negociat şi cu cei doi 
poliţişti modificarea prejudiciului creat 
de doljean, care este şi recidivist, astfel 
încât să fie coborât sub limita infracţiunii 
şi acesta să scape de răspunderea 
penală, sens în care dosarul penal urma 
să fie înaintat parchetului competent 
cu propunere de clasare, iar M.C. să fie 
sancţionat contravenţional cu suma de 
2.500 lei, dar numai după ce acesta va 
achita 7.500 lei către asociaţia indicată. 
Asociaţia nu are de ce să încaseze bani 
de la persoane care nu sunt membre, 

întrucât nu există o bază legală, astfel 
că, cel mai probabil, banii ar fi intrat în 
posesia tehnicianului silvic, care i-ar fi 
împărţit cu poliţiştii, mai ales că asociaţia 
avea casier propriu. Numai că luni, 27 
februarie 2017, casierul asociaţiei a 
lipsit, iar denunţătorul M.C. s-a întâlnit cu 
agentul Viorel Minuţă şi cu Iulian Cîrjaliu 
la Postul de Poliţie, iar denunţătorul a 
plătit sumele de mai sus în cuantum 
total de 10.000 lei, la casieria Primăriei, 
fiindu-i eliberate în acest sens documente 
justificative de încasare a amenzilor 
contravenţionale care totalizau 2.500 lei 
şi o chitanţă de încasare pentru suma 
de 7.500 lei, reprezentând „cotizaţie” 
pentru asociaţie. Făptuitorii au fost 
ridicaţi şi conduşi la sediul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Dolj în vederea 
continuării cercetărilor sub aspectul 
săvârşirii infracţiunilor de luare de mită, 
complicitate la luare de mită, abuz în 
serviciu.

Pe 31 mai 2017, s-a înregistrat 
la Tribunalul Dolj dosarul în care cei 
trei, împreună cu Tudor Dobrescu, 
au fost trimiși în judecată, iar pe 28 
iulie 2018, cauza a ieșit din camera 
preliminară, judecătorii dispunând 
începerea procesului.

Camelia SÂRBU

Pacienta dispărută de la Neuro, 
găsită înecată în Valea Fetii

Doljeanca de 61 ani care a dispărut 
din Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova 
la sfârşitul lunii ianuarie a fost găsită 
fără suflare într-o baltă din zona Valea 
Fetii.

Trupul femeii a fost dus la morgă 
pentru efectuarea necropsiei.

„Poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie 
Craiova au fost sesizaţi cu privire la 
faptul că, într-o baltă din zona Valea 
Fetii, din Craiova, se află trupul unei 
persoane, care pare să se fi înecat.

Din cercetările efectuate, poliţiştii 
au stabilit că este vorba despre femeia 
de 61 de ani, din Melineşti, a cărei 
dispariţie a fost sesizată la data de 30 
ianuarie a.c. În cauză, poliţiştii au dispus 
efectuarea necropsiei, cercetările fiind 
continuate în vederea lămuririi stării de 
fapt”, a anunţat IPJ Dolj.

De altfel, poliţiştii doljeni aveau 
un dosar penal deschis în acest caz în 
care se fac cercetări pentru neglijenţă 
în serviciu. Femeia, pacientă la Spitalul 

de Neuropsihiatrie, a plecat din unitatea 
medicală în noaptea de 29 spre 30 
ianuarie, nimeni neştiind unde. Poliţia a 
fost sesizată de către angajaţii spitalului 
cu privire la dispariţia ei. Familia a depus 
o plângere penală pentru neglijenţă în 
serviciu. Deocamdată nu a fost găsit 
nici un vinovat pentru faptul că femeia 
a dispărut din spital.
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PNL Mehedinți duce lipsă de specialiști. 
Au pus în instituțiile publice directori ce 

par a fi aduși din Cosmos!
PNL Mehedinți duce lipsă 
de cadre, de oameni 
competenți, cu pregătire 
profesională solidă. În 
lipsa unor specialiști, 
partidul a pus, în județ, 
în funcții de directori tot 
felul de piloși și de neica 
nimeni.

Conducerea PNL Mehedinți a 
schimbat șef i i  d in inst i tuț i i le 
publice ale județului nu pe criterii 
de performanță și competență ci 
pe criterii strict politice la fel cum 
au procedat, anterior, și cei de la 
PSD. Astfel, peste noapte, au fost 
parașutați în funcțiile de directori în 
instituțiile statului oameni paraleli 
cu domeniul respectiv, din rețeaua 
clientelară a președintelui PNL 
Mehedinți, deputatul Virgil Popescu, 

actual ministru al Economiei, căruia, 
în ultima vreme, nu-i mai ajungi cu 
prăjina la nas. În județ, de-a lungul 
anilor, a existat o cutumă prin care 
orice partid când venea la putere își 
instala directorii pe funcții în prezența 
tuturor reprezentanților media de la 
ziare, radiouri, televiziuni, pentru 
a-i face cunoscuți opiniei publice 
și pentru a se făli cu CV-ul lor 
impresionant. Ori PNL Mehedinți n-a 
mai respectat această cutumă tocmai 
pentru că duce lipsă de specialiști și 
pentru că nu și-a găsit „omul potrivit 
la locul potrivit”. Liberalii au preferat 
să-i instaleze pe șest, ca să nu bată 
la ochi, să nu vadă lumea ce le poate 
capul, cine sunt, de unde vin. Să luăm 
doar câteva exemple concrete. La 
Agenția Județeană pentru Protecția 
Mediului Mehedinți, unde există în jur 
de 30 de angajați, director pe vremea 
PSD era Dragoș Tarniță, un tânăr cu o 
pregătire profesională de excepție în 
domeniu. PNL l-a schimbat din funcție 

fulgerător când a ajuns la guvernare. 
Însă nu l-a înlocuit cu un profesionist 
din cadrul instituției, unde există 30 
de salariați, foarte mulți dintre ei bine 
pregătiți. N-a procedat așa. PNL a 
numit aici director pe un cetățean din 
exterior, pe nume Viorel Vișan, fost 
director la o filială a BRD, prieten bun 
cu Virgil Popescu. Deci om străin de 
problemele de mediu, om străin de 
instituție. Până va învăța ABC- ul de 
la această instituție publică, mersul 
lucrurilor, se va trezi și el dat afară 
de alții. Alt exemplu relevant. La 
Apele Române Mehedinți, SGA, sunt 
și aici câțiva zeci de angajați, cu 
vechime, cu pregătire, cu experiență. 
Director PSD la această instituție 
a fost Cristian Mură, un foarte bun 
profesionist în domeniu, un om cu 
vechime în instituție. De adjunctul 
său nu mai vorbim, e doxa de carte, 
o știe un județ întreg. Și este tot tânăr 
ca și Mură. Persoana în cauză este 
doctor inginer și se numește Adrian 

Drăghici. Ei bine, și aici PNL a „ras” tot 
și a venit cu un director din exterior, 
o persoană „străină”. Este vorba de 
tânăra Cosmina Neamțu care anterior 
a îndeplinit o funcție de secretară 
sau ceva similar, la sediul județean 
al PNL Mehedinți. Specialiștii cu care 
PNL Mehedinți vrea să facă reformă 
în instituțiile statului din județ, sunt, 
de fapt, rețeaua clientelară a lui 
Virgil Popescu. Asta numesc și „ăștia” 
meritocrație…

Iulian GOGONEA

Tânăr suspect de coronavirus adus cu izoleta la 
secția de boli infecto-contagioase

Un bărbat în vârstă de 29 de 
ani, din comuna Șimian, județul 
Mehedinți, a fost internat cu 
suspiciune de coronavirus la secția de 
boli infecțioase a Spitalului Județean 
de Urgențe din Drobta Turnu Severin. 
Tânărul a intrat miercuri, 4 martie, în 

țară, întorcându-se din Italia.
„Este vorba despre un bărbat de 

29 de ani, care, a apelat serviciul 112. 
S-a întors în țară, după ce, în ultimele 
două săptămâni, a tranzitat toată 
Europa, inclusiv zonele galbene din 
Italia. Întrunind aceste condiții, am 

luat decizia de a-l interna la spitalul 
județean, la secția de boli infecțioase 
și i se vor recolta probe. Dumnealui 
a acuzat o simptomatologie durere 
de cap, tuse”, a precizat Miruna 
Constantin, directorul executiv al 
DSP Mehedinți. 

În județul Mehedinți, 232 de 
persoane sunt izolate la domiciliu.
Trei dintre acestea au fost amendate 
cu câte 10 mii lei pentru că nu au 
stat acasă.

Iulian Gogonea

Dincă ar fi fost bătut
 în închisoare

Gheorghe Dincă ar fi fost desfigurat 
în bătaie de ceilalţi deţinuţi, scrie olt-
alert.ro

Se pare că acesta ar fi fost 
desfigurat și lăsat inconștient. 
Gheorghe Dincă s-a plâns de multe 
ori că este traumatizat de colegii de 
celulă.

„S-a plâns că nu mai rezistă în 
celulă, că vrea să se termine totul. 
Nu se simte bine și îl afectează orice 
lucru, mai ales că procesul va fi unul 
dur. Omul a zis clar…”nu mai pot, o 
să clachez”. Cam asta este starea lui 

acum”, au dezvăluit surse din anchetă
De asemenea, soţia acestuia este 

acuzată că a folosit substanțe chimice 
pentru a elimina urmele din camerele 
în care au fost ținute Luiza Melencu 
şi Alexandra Măceşanu.

Centrul Militar Zonal Olt 
face recrutări

Biroul de Informare-Recrutare 
din cadrul Centrului Militar Judeţean 
Olt, structură specializată în cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale care 
se ocupă de promovarea profesiei 
militare şi recrutarea candidaţilor 
pentru cariera militară, aduce la 
cunoştinţa celor interesaţi că au 
început înscrierile pentru posturile de 
soldaţi gradaţi profesionişti.

Termenul limită anunţat pentru 
înscriere este 29 aprilie 2020, iar termenul 
limită pentru întocmirea dosarelor este 7 
august 2020, scrie olt-alert.ro

Potrivit unui comunicat de presă 
al centrului: „Pentru candidaţii 
domiciliaţi în judeţul Olt, activitatea 
de recrutare se desfăşoară la sediul 
Biroului informare-recrutare din 
cadrul Centrului militar județean Olt, 
situat în Slatina, strada Drăgănești nr. 
29, în zilele luni, miercuri, joi şi vineri, 
între orele 08.30 – 16.30, marţi între 
orele 10.30 -18.30”.

Informaţi i  supl imentare se 
pot obţine la numerele de telefon 
0249/412031, 0249/431255 sau 
0249/437173.
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„Dă, mă, în ea!” Minoră, bătută în 

centrul Craiovei de alte fete
O minoră de 15 ani a fost bătută, 

sâmbătă, de alte copile, în centrul 
Craiovei. Incidentul s-a petrecut 
în faţa centrului comercial Mercur, 
sub privirile mai multor oameni. O 
craioveancă a încercat să o ajute pe 
fata agresată. Femeia a povestit, pe 
facebook, cele întâmplate, atrăgând 
atenţia asupra problemei legate de 
bullying.

„CRAIOVA, ora 17 - Ies din 
Centrul Comercial Mercur situat, 
după cum bine știți fix în centrul 
orașului. Observ pe pasarelă vreo 
30 de adolescenți de 13-14-15 ani 
care vociferează și se agită “Hai să 
luăm popcorn că o bate pe aia”. Mă 
uit rapid în jur să o reperez pe “aia” 
care urmează să fie agresată. Mai 
departe de mine, la vreo 100 de metri 
o fată este trasă cu sălbăticie de 
păr, împinsă, lovită, încolțită de alte 
câteva fete. Agresoarele râd și înjură. 
“Hai bă las-o, gata” sau “Dă mă în 
ea!” strigă publicul parcă asistând la 
o luptă între gladiatori.

Una dintre agresoare aplică o 
ultimă lovitură și pleacă victorioasă. 
Se răzgândește. Se întoarce și o 
scuipă cu elan pe fată. Mă grăbesc să 
intervin. Nu apuc să ajung la scena 
faptei că fata lovită reușește să fugă. 
Fug și eu după ea. O ajung din urmă 
în fața liceului Carol. Vorbește la 
telefon, tremură. Mă apropii încet să 
nu o sperii. “Da…m-au bătut, vă rog 
veniți” povestește la telefon cu voce 
tremurândă. Îi pun mâna pe umăr 
și îi fac semn că totul e în regulă, 
că sunt acolo să o ajut. Închide 
telefonul. Văd pe ecran numărul 
de urgență 112”, a scris femeia pe 
facebook.

Ea a povestit că a rămas alături 
de fată până au venit forţele de 
ordine. A observat că agresoarele îi 
rupseseră părul: „Mă prezint și îi zic 
apoi: „Am văzut ce ți s-a întâmplat, 
sunt aici să te ajut. Încearcă ușor 
ușor să te liniștești”. Se uită la mine 
cu cei mai frumoși ochi albaștri 
pe care i-am văzut în viața mea. 
Tremură toată, plânge, este în șoc.

„Vrei să îi sunăm pe părinții tăi?”
„Nu, nu pot, m-ar închide în casă 

și m-ar certa tot pe mine”, spune ea 
și lacrimile încep să îi curgă și mai 
tare. „Te rog stai cu mine până vine 
poliția, mi-e frică”

„Sigur, stai liniștită, sunt aici”
„Crezi că am făcut bine că i-am 

chemat?”

„Absolut”, răspund eu hotărâtă
„În ce clasă ești?” o întreb
„A 8-a” îmi răspunde ea
O mângăi pe spate. Rămân cu 

părul ei în mână. Animalele acelea 
îi smulseseră părul. O curăț pe 
hanorac. Era plină de șuvițe întregi 
de păr smulse. Văd urmele de 
scuipat. Mă înfurii. Cum se poate 
întâmpla așa ceva ziua, în centrul 
orașului, îmi repet întruna în minte. 
Îmi păstrez calmul”.

Fata i-a povestit că a fost agresată 
după ce, în urmă cu o săptămână, s-a 
certat cu o colegă: „A fost doar ceva 
verbal, dar astăzi a venit cu niște fete 
pe care nu le cunosc, m-au prins și 
m-au bătut. Mi-au dat cu pumnii în 
stomac, mi-au smuls părul, m-au 
împins..”

O maşină de la Jandarmerie a 
ajuns după 20 de minute, mai spune 
femeia care a relatat incidentul. 
Între timp, două dintre agresoare 
au fost văzute alergând în părculeţul 
din apropiere, însă, potrivit femeii, 
jandarmii s-au pornit cu greu în 
urmărirea lor, aşa că le-a pierdut. 
Fata agresată a fost luată apoi de 
jandarmi. Ea a ajuns la secţia de 
poliţie unde a povestit, din nou, ce 
s-a întâmplat.

„În cursul zilei de ieri, polițiști din 
cadrul Secției 1 Poliție Craiova au fost 
sesizați de o minoră de 15 ani, din 
Craiova, cu privire la faptul că, în timp 
ce aceasta se afla în zona unui centru 
comercial din centrul Craiovei, a fost 
agresată de mai multe fete.

În urma cercetărilor efectuate, 
polițiștii au identificat o minoră în 
vârstă de 12 ani, din Segarcea, care, 
pe fondul unor neînțelegeri mai vechi 
cu persoana vătămată, ar fi pornit 
altercația, în urma căreia tânăra de 
15 ani a fost agresată fizic.

Minora de 12 ani ar fi fost 
însoțită de mai multe prietene de 
vârste apropiate cu ea”, au transmis 
reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliţiştii continuă cercetările în 
acest caz încercând să identifice 
toate persoanele implicate. A fost 
întocmit dosar penal pentru lovire 
sau alte violenţe.

„Bullyingul este o traumă”
Femeia care i-a rămas alături 

fetei a transmis şi câteva mesaje de 
atenţionare cu privire la astfel de 
practici, mesaje pe care le redăm, 
mai jos, integral:

DRAGI PĂRINȚI,
BULLYINGUL este o traumă. 

Bul lyingul poate cauza daune 
ireversibi le în psihologia unui 
copil. Bullyingul poate să împingă 
un copil la suicid. Este inadmisibil 
ca un copil să nu simtă că trebuie 
să împărtășească un asemenea 
eveniment cu propr i i  păr inț i . 
Încercați să fiți un refugiu pentru 
copiii dumneavoastră, nu cineva 
căruia se tem să îi spună adevărul 
de f r i ca  pedepse lor.  Credeț i 
atunci când vă spun că cineva i-a 
batjocorit, bătut, umilit. Încercați 
să depistați cauza, să le fiți alături. 
Luați problema în serios. Adevărul 
nu este niciodată de o singură 
parte, da, însă nimeni nu vrea să fie 
bătut și batjocorit. Nimeni nu poate 
fi vinovat pentru că a fost victima 
unui astfel de act inuman. Fiți 
alături de copiii dumneavoastră în 
această luptă grea, iar dacă sunteți 
părintele unui agresor, nu treceți cu 
vederea astfel de comportamente 
deviante. Cereți ajutorul unui 
psiholog.

DRAGI AUTORITĂȚI
Tratați cu maximă seriozitate 

aceste cazuri! Nu sunt simple certuri 
între copii, sunt agresiuni! Nu sunt 
mereu de vină drogurile, sau banii. 
Nu fiți superficiali!

Bullyingul nu are etnie. Tratați 
cu acee,ași seriozitate indiferent de 
culoare, rasă sau sex!

DRAGI COLEGI
Distribuiți și implicați-vă în 

proiecte și campanii de prevenire a 
bullying-ului. Nu credeam că după 
atâtea acțiuni pe această temă voi 
mai fi martoră la așa ceva. Trebuie 
să facem tot posibilul pentru a educa 
o generație empatică!

DRAGI OAMENI
NU FIȚI INDIFERENȚI! Scena pe 

care am povestit-o s-a întâmplat ziua 
în amiaza mare, în centrul orașului. 
Nimeni nu a intervenit. Nimeni nu 
a încercat să vadă despre ce este 
vorba. „Eh, sunt copii” nu este o 
scuză pentru a întoarce capul.

Fiți implicați și solidari în lupta 
împotriva bullyingului. Nu ignorați 
astfel de scene deoarece prin asta 
vă faceți și voi vinovați!

Ana-Maria CONSTANTINESCU

Vasilescu 
vs. Giugea, 
la Primăria 

Craiova
PSD şi PNL şi-au stabilit candidaţii 

pentru funcţia de primar al Craiovei. 
Este vorba despre doi parlamentari 
– deputatul Lia Olguţa Vasilescu şi 
deputatul Nicolae Giugea.

Fiecare dintre cei doi şi-a anunţat 
singur candidatura, pe facebook, 
partidele pe care le reprezintă 
netransmiţând nimic oficial.

“Biroul Permanent Municipal 
Craiova a aprobat, în unanimitate, 
candidatura mea la Primăria Craiovei. 
Am fost foarte onorată să constat, în 
urma sondajului de opinie realizat, că 
locuitorii orașului consideră că am fost 
cel mai bun primar de duă revoluție 
și că un procent foarte mare dintre 
ei își doresc să revin ca primar. Le 
mulțumesc pentru încredere, atât lor 
cât și colegilor mei, și îi asigur că, în 
următorii patru ani, voi depune toate 
eforturile pentru ca toți cetățenii să 
se regăsească în proiectele primăriei!

În perioada imediat următoare voi 
prezenta echipa și programul cu care 
vin la primărie, cu o listă de investiții 
necesare nu doar pentru ridicarea 
gradului de confort, ci și pentru a avea 
cel mai frumos municipiu reședință de 
județ din România!”, a scris Olguţa 
Vasilescu, pe facebook.

La rândul său, deputatul Nicolae 
Giugea a anunţat pe facebook:

„Am fost nominalizat de colegii 
mei din PNL drept candidat la Primăria 
Craiova. Imediat voi începe negocieri 
cu USR, PLUS, PMP și toate forțele 
politice anti-PSD. Îi aștept alături 
de mine pe toți cei care vor să 
îndepărtăm PSD-ul din administrația 
locală”.
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Târgujienii, somați să-și mute mașinile 
abandonate de pe domeniul public

Poliția Locală Târgu Jiu i-a anunțat 
pe târgujieni să-și mute mașinile 
abandonate de pe domeniul public. 
Agenții au transmis mai multe somații, 
iar persoanele care nu vor răspunde 
solicitării vor fi amendate.

„Polițiștii locali continuă acțiunile 
privind identificarea autovehiculelor 
abandonate sau fără stăpân de 
pe raza municipiului Târgu Jiu. 
Începând cu luna ianuarie 2020 şi 
până în prezent, poliţiştii locali din 
cadrul Serviciului Circulație Rutieră al 
Poliţiei Locale Târgu Jiu au aplicat 35 
somații pe caroseriile vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau 
privat al municipiului Târgu Jiu, cele 

mai multe dintre ele aflându-se în 
incinta unor parcări de reședință”, 
se arată într-un comunicat al Poliției 
Locale.

Un număr de 29 proprietari s-au 
conformat somațiilor aplicate de către 
polițiștii locali, ridicând autoturismele 
de pe domeniul public, iar pentru 6 
vehicule au fost continuate procedurile 
prevăzute de Legea nr. 421 din 2002 
privind regimul juridic al vehiculelor 
fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparţinând domeniului public 
sau privat al statului ori al unităţilor 
administrativ-teritoriale.

 „Aceste activități vor continua și în 
perioada următoare și au drept scop 
eliberarea locurilor de parcare din 
oraș ocupate de astfel de autovehicule 
care conferă un aspect inestetic și 
care pot constitui adevărate pericole 

pentru copii, ca urmare a degradării 
lor. Este posibil ca imaginea să 

conţină: maşină şi în aer liber”, au 
transmis spus oamenii legii.

Primăria Târgu Jiu, amendată de Poliția Rutieră Gorj
Primăria Târgu Jiu a fost amendată 

de Poliția Rutieră Gorj pentru 
amenajarea controversatelor alveole 
din zona centrală a municipiului.  
Potrivit spuselor lui Lucian Stroe, 
inspector principal în cadrul Serviciului 
Rutier Gorj, parcările au fost realizate 
fără avizul Poliției

 „Primăria a fost sancționată 
pentru anumite nereguli. A fost 
ap l i ca tă  pent ru  amena ja rea 
alveolelor de pe bulevardul Unirii. 
Au fost efectuate fără avizul poliției. 
Amenda a fost de 21 de puncte, adică 
3045 de lei. Amenda a fost aplicată 

administratorului drumului“, a spus 
Lucian Stroe, citat de igj.ro.

Parcările amenajate pe bulevardul 
Unirii au fost contestate, pentru că 
trotuarele au fost reduse semnificativ, 
iar pietonii nu mai au suficient spațiu 
pentru a circula. De asemenea, 
multe dintre mașini sunt parcate 
chiar pe trotuar, iar traficul pietonal 
se desfășoară cu dificultate. De 
asemenea, staționarea este interzisă 
în această zonă, dar șoferii nu 
respectă indicatorul, scrie sursa 
citată.

Cătălin ANGHEL

Poliția Rutieră nu-i poate amenda pe șoferii care 
fac drifturi în parcarea de pe insuliță

Șoferi care se strâng în parcarea 
de pe insulița de pe Jiu nu pot fi 
sancționați de polițiștii rutieri, chiar 
dacă uneori își pot pune viața în 
pericol. Polițiștii nu pot să acționeze 
în zona respectivă, pentru că nu este 
clasificată ca drum public.

Inspector principal de poliție 
în cadrul Serviciului Rutier Gorj, 
Lucian Stroe, susține că a înaintat  
o solicitare către Primăria Târgu 
Jiu, în ceea ce privește declararea 
zonei ca drum public: „Avem câteva 
zone proaspăt asfaltate, cum este la 

Curtișoara, unde este în aliniament, 
dar și în zona insuliței, unde au 
existat multe reclamații. Am încercat 
să fim prezenți acolo, cu toate că 
domeniul public nu ne-a ajutat, fără 
a fi introdus în categoria de drum 
public, pentru a putea lua măsuri 
legale. Actele normative după care 
noi acționăm și pe care le punem în 
aplicare se aplică doar conducătorilor 
auto care se deplasează pe drumurile 
publice. Este o parcare închisă 
circulației publice și la un moment 
dat fusese și o barieră. Am făcut 
câteva demersuri la Primăria Târgu 
Jiu pentru a-l încadra ca drum public. 

Așteptăm să vedem răspunsul“.
Singurele amenzi pe care polițiștii 

le pot aplica în acea zonă sunt 
cele pentru deranjarea ordinii și 
liniștii publice, ceea ce înseamnă o 
sanționare minimă de 200 de lei.

„Putem aplica sancțiuni doar 
pentru deranjarea ordinii și liniștii 
publice. Este o sancțiune minimă de 
200 de lei care poate fi aplicată. Este 
vorba de câteva zeci de persoane 
care vin acolo.

„Sunt câteva acte normative care ne 
împiedică să ne facem datoria așa cum 
trebuie“, a mai precizat Lucian Stroe.

Cătălin ANGHEL
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Primăria Râmnicu Vâlcea continuă 
campaniile de plantare a copacilor

Primăria Râmnicu Vâlcea continuă 
campaniile de plantare a copacilor. 
După ce, în urmă cu o săptămână, 
50 de arbori de magnolie au început 
să fie plantaţi în mai multe zone ale 
municipiului, în acest weekend, s-a 
derulat o amplă campanie de plantare 
de copaci.

„Sâmbătă, 7 martie, în zona 
Feţeni se va derula o amplă campanie 
de plantare de copaci iniţiată de 
Primăria municipiului, în colaborare 
cu Sprint Media, Romsilva – Direcţia 
Silvică Vâlcea şi cu participarea 
voluntarilor angrenaţi de Asociaţia 
”Zâmbete Colorate”. Plecarea spre 
locul de plantare a fost stabilită 
pentru ora 9.30 de la Sala Sporturilor 
”Traian”, ETA SA fiind responsabilă de 
transportul voluntarilor, iar acţiunea 

se va desfăşura între orele 10.00 
– 12.00, logistica fiind asigurată de 
Pieţe Prest SA şi DADP”, se arată 
în comunicatul Primăriei Râmnicu 
Vâlcea.

La plantarea celor aproximativ 
400 de pu ieţ i  ş i -au anunţat 
participarea şi mai mulţi artişti ai 
momentului, dornici să promoveze 
atât evenimentul, cât şi implicarea 
voluntarilor, printre care se numără 
Adda, Amna, Anda Adam, Andrei 
Ştefănescu (Alb Negru), Roxana 
Nemeş, Edward Sanda, Narcotic 
Sound, Alex Mladin, Melina şi  Ionică 
Moroşanu, iar dintre cei care s-au 
alăturat demersului mai fac parte 
Viral Nation, Societatea Naţională 
de Crucea Roşie,  Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Vâlcea, Annabella 
şi Boromir.

Acţ iunea este circumscrisă 
angajamentului asumat de către 
Primăria municipiului Râmnicu 

Vâlcea de recuperare a suprafeţelor 
împădurite afectate de proiectul 
cu finanţare europeană ”Prelungire 
B-dul Tineretului spre sud cu B-dul 
Dem Rădulescu, de la intersecţia cu 
Str. Ostroveni până la intersecţia cu 
DN 67”, investiţie finalizată în toamna 
anului 2014.

O  p a r t e  d i n  e f e c t i v e l e 
Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Vâlcea nu s-au lăsat mai prejos și au 
răspuns ,,PREZENT,, invitației lansate 
de către Primăria Râmnicu Vâlcea, 
Direcția Silvică Vâlcea și Sprint Media, 
la Evenimentul ,,SĂDEȘTE VIITORUL 
ASTĂZI! ,,

Jandarmii au lăsat pentru câteva 
ore misiunile specifice, au igienizat 
liziera, au luat lopețile și au trecut la 
plantarea celor 400 de puieți alături 
de zecile de voluntari prezente în 
zona Fețeni.

„Motivele care ne-au determinat 
să luăm parte în mod voluntar la 

20 de focare de pestă porcină, active în județul Vâlcea
20 de focare de pestă porcină 

africană sunt active în judeţul Vâlcea. 
13 dintre acestea au fost descoperite 
în gospodăriile cetăţenilor și 7 în 
mediul silvic. După confirmarea 
virusului la un porc domestic dintr-o 
gospodărie din comuna Glăvile și 
la un mistreț găsit mort în Fondul 
Cinegetic 40, de pe raza comunei 
Stănești, autorităţile competente 
s-au reunit în şedinţă pentru a 
impune măsurile necesare.

Primăriile de pe o rază de 10 
kilometri, în cazul focarului din 

Glăvile, și 13 kilometri, în cazul 
focarului din mediul silvic, vor fi 
nevoite să pună populația la curent 
cu acțiunile necesare pentru a ține 
boala sub control. 

„Numărul focarelor active în 
gospodăriile private din județ, în 
momentul de față, este de 13, după 
ce autoritățile sanitar veterinare 
județene a închis șase dintre acestea.  
Este vorba despre focarele din 
localitățile Băbeni (3), Drăgoești (1) 
și Orlești (2), rezultatele analizelor 
de  laborator efectuate pe probele 

recoltate de la toți porcii din zonele 
de siguranță ale acestor focare, 
confirmând că, în urma realizării 
integrale a măsurilor de profilaxie 
și combatere,  în aceste localități 
nu mai există animale bolnave sau 
ținute sub observație clinică pentru 
PPA. Conform datelor centralizate, în 
prezent, în județul Vâlcea sunt active 
focare de pestă porcină africană în 
gospodării ale populației din Păușești-
Măglași (1), Drăgășani (1), Lungești 
(1), Olanu (1), Băile Olănești (1), 
Dăești (1), Stănești (1), Glăvile (1), 

Stoilești (1) Oteșani (2) și Perișani 
(2) și în fondurile cinegetice: FC16 
Goranu ( un mistreț găsit mort în luna 
iunie a anului trecut), FC37 Mitrofani 
(cinci mistreți), FC38 Dobrușa  (67 de 
mistreți găsiți morți și unul împușcat) 
FC39 Ușurei (un mistreț), FC13 Cozia 
(doi mistreți), FC30 Govora  (opt 
mistreți gășiți morți și unul împușcat), 
FC17 Aranghel (trei mistreți) și FC40 
Stănești (doi mistreți)”, a transmis 
Prefectura Vâlcea.

Cătălin ANGHEL

acest eveniment sunt simple: iubim 
natura și are nevoie de sprijinul 
nostru, iar fiecare pom sădit aduce 
beneficii tuturor locuitorilor din oraș”, 
au declarat câțiva dintre militari.

Nu este pentru prima oară când 
jandarmii vâlceni participă la astfel 
de activități, prin intermdiul acestora 
dorind să-și facă cunoscut spiritul 
voluntar și implicarea în sprijinul 
comunității.

Vlogger vâlcean, cu dosar penal după ce a postat un clip 
în care încălca legea: „Nu voi renunţa la asta niciodată”

Doi tineri vâlceni au rămas fără 
permise de conducere pe termen 
nelimitat şi s-au ales cu dosare 
penale după ce au postat pe net un 
clip în care se lăudau cu încălcări ale 
Codului Rutier. De atunci, unul dintre 
ei, Bogdan, vlogger din Râmnicu 
Vâlcea, a pierdut o mare parte dintre 
postări, mai ales cele de pe You Tube.

Vloggerul are doar pe unul dintre 
conturile de Instagram peste 78,5 mii 
de urmăritori şi mai bine de 1.000 
de postări legate de maşini. Tot ce 
publică tânărul adună zeci şi sute 
de mii de vizualizări. Astfel, acesta 
recunoaşte că a greşit și explică în 

mare, ce s-a întâmplat.
„Ideea este că s-a ajuns destul 

de departe cu clipul anterior, acela 
cu... drifturile, cu liniuţele şi aşa 
mai departe. O să se rezolve treaba 
aceasta, doar că este o chestiune 
de timp. Aşa că, nu ştiu cât de des 
voi mai posta pe YouTube... Voi lua 
şofer, cum am făcut şi până acum, 
când a fost cazul... Ideea este că nu 
voi renunţa la asta niciodată, cum am 
spus întotdeauna, pentru că, după 
cum bine ştiţi, cel puţin ultimii ani, 
i-am dedicat foarte mult pe treaba 
asta. Nu pot să trăiesc fără lucrul 
ăsta şi asta voi face şi de acum încolo, 

indiferent de circumstanţe... Nu voi 
renunţa la domeniul auto, fiindcă 
este viaţa mea... Am greşit, mi-am 
asumat, suportăm consecinţele.... Nu 
m-am gândit că o să se ajungă atât 
de departe cu acel clip... Cel puţin 
legile nu mai erau aşa cum le ştiam 
eu... Nu este nimeni de vină... Bine, 
eu sunt de vină fiindcă am făcut acel 
clip. Nu putem da timpul înapoi, asta 
este. Pe viitor, vom avea mult mai 
multă grijă la ce postăm... Cam asta 
este, fratele vostru se întoarce, v-o 
promite!”, spune Bogdan într-o altă 
postarea de pe YouTube.

Cătălin ANGHEL
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HOROSCOP
S-ar putea sa fii pe o cale 

lenta si constanta a disciplinei 
care cuprinde un mod mai vechi, 
mai traditional de a privi lucrurile. 
Totusi, dintr-o data, esti lovit de o 
forta agresiva care te indeamna 
sa faci lucrurile diferit.

Aminteste-ti ca, desi exista 
tensiune si haos in toata lumea, 
nu trebuie sa te afecteze. Deviza 
ta ar trebui sa fie ca esti „in 
ea, dar nu din ea”. Majoritatea 
lucrurilor se bazeaza pe lupta 
dintre vechi si nou.

O forta radicala pare sa 
starneasca necazuri si sa iti 
contesta convingerile vechi 
despre cum trebuie facute 
lucrurile si despre ceea ce iti 
este cel mai drag. Schimbarea 
este adesea dificila.

In timp ce creierul tau poate 
dori sa-ti incarce ideile noi si 
revolutionare, exista ceva care 
te impiedica sa repui aceste idei 
in miscare. S-ar putea ca in capul 
tau sa existe o voce mica care iti 
spune sa incetinesti.

Lucrurile ar putea fi un pic 
incordate pentru tine. Una dintre 
primele tale reactii ar putea fi sa 
te uiti la cei dragi pentru a primi 
sprijin. Din pacate, s-ar putea sa 
descoperi ca problemele tale nu 
stau la distanta.

Ai putea simti ca mergi cu 
un catel care nu va fugi. Catelul 
este curios si, uneori, destul de 
nechibzuit. 

Nu stie despre pericolele 
cauzate de masini sau de o 
lesa rasucite. 

O parte din viata ta ar putea 
parea ca un joc de gladiator din 
Roma antica. Vestea buna este 
ca, daca cineva poate sa se ridice 
deasupra acestei situatii si sa 
vada adevarul in aceasta materie, 
esti tu.

Procesele tale mentale se pot 
derula in timp ce descoperi ca exista 
anumite reguli si indrumari dupa care 
trebuie sa rulezi. Uneori te simti ca si 
cum ai fi mai presus de toate regulile, ca 
iti poti stabili propriile baze pe moravurile 
personale si ca totul va fi bine. 

Es t i  apt  sa  merg i  in 
c e r c u r i  d a c a  ve z i  d o a r 
partea negativa a fiecarei 
situatii. 

Lipsa ta de perspectiva 
te poate impiedica sa vezi 
un raspuns chiar in fata ta. 

In tot timpul petrecut 
incercand sa iti stabilizezi emotiile 
si sa obtii sensibilitate, este posibil 
sa fii prea surprins de sentimentele 
tale. 

Din aceasta cauza, este 
posibil sa nu fii. 

Esti probabil sa fii pe o lista 
cu idei noi si inovatoare despre 
obiectivele tale in viata. Din 
pacate, exista cateva obstacole. 
Oamenii speriati de nou si 
diferit sunt apti sa incerce sa 
iti puna piedici. 

Cu cat poti sa aplici mai 
mult vietii tale sfaturile pe 
care le dai celorlalti, cu atat 
vei fi mai bine. Nimeni nu 
va urma un lider care nu 
isi respecta proprii le sale 
standarde. 

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00  Matinal
09:45  Teleshopping  
10:00  Ca’n viaţă 
11:00  Teleshopping  
11:30  Tărâmul dintre 
   vânturi (R) 
12:45  Tribuna 
   partidelor parlamentare 
13:10  1989-Decembrie 
   Roşu (R) 
14:00  Telejurnal 
14:55  Vorbeşte corect! 
15:10  Maghiara de pe unu 
16:45  #Creativ (R) 
17:15  Tărâmul dintre vânturi 
18:35  Nadine 
19:30  Vorbeşte corect! (R) 
19:40  Sport Meteo  
20:00  Telejurnal 
21:00  România 9 
22:00  Serviciul omoruri 
23:00  Istoria mafiei irlandeze 
00:00  Telejurnal 
00:30  Dosarele extratereştrilor 
01:00  Nadine (R)
02:00  Istoria mafiei
   irlandeze (R) 
02:50  Serviciul omoruri (R) 
03:40  M.A.I. aproape
   de tine (R)
04:05  Sport (R)  
04:20  Telejurnal (R) 
05:10  Dosarele 
   extratereştrilor (R) 
05:30  Banii tăi (R) 
05:55  Imnul României  
06:00  România 9 (R)

07:40  O familie
   modernă 
08:05  Cenușăreasa 
09:50  Bărbați în
   Negru Internațional 
11:45  Regele Leu 
13:45  Incredibilii 
15:40  Frații Grimm 
17:40  Gemeni 
19:15  Batwoman 
20:00  Outsider 
21:00  Avenue 5 
21:30  Larry David, 
   inamicul public nr. 1 
22:10  Rocketman 
00:10  Brexit 
01:50  Pete Holmes: 
   curat murdar 
02:50  Jocul de-a 
   detectivii 
04:30  Secretele  
   femeilor 
06:00  Rocketman

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00  Stiri Sport.ro  
08:45  Teleshopping  
09:00  Ora exacta in sport (R)
10:00  Stiri Sport.ro  
10:45  Ora exacta in sport
12:30  Teleshopping  
13:00  Ora exacta in sport (R)
15:45  Teleshopping  
16:00  Marea țăcăneală (R) 
17:00  Prietenii tăi (R) 
18:00  M.A.S.H. 
19:00  Marea țăcăneală 
20:00  O familie modernă 
20:30  Prietenii tăi 
22:00  Lege și dreptate 
23:00  Da-i bataie!
   Local Kombat 
00:00  Stiri Sport.ro  
01:00  Ora exacta in sport (R)
03:00  Cititorii de oase 
03:45  Virus 
04:30  La bloc (R) 
06:00  Ora exacta in sport (R)

07:45  Lacrimi 
   de iubire (R) 
09:00  Teleshopping  
09:15  Fiicele doamnei
   Fazilet (R) 
10:15  Vieti
   la rascruce (R) 
11:15  Teleshopping  
11:45  Un celibatar 
   invins (R) 
13:45  Teleshopping  
14:00  Blind Date (R) 
15:00  Vieti la 
   rascruce (R) 
16:00  Tânăr și 
   Neliniștit 
17:00  Jurăminte 
   încălcate 
18:00  Blind Date 
19:00  Un celibatar
   invins 
21:00  Fiicele doamnei 
   Fazilet 
22:00  Vieti la rascruce 
23:00  Lacrimi
   de iubire 
00:00  Un celibatar 
   invins (R)
02:00  Lacrimi 
   de iubire (R) 
03:00  Jurăminte încălcate (R) 
04:00  Ce se întâmplă doctore ? 
04:15  Fiicele doamnei
   Fazilet (R) 
05:00  Blind Date (R) 
05:45  Jurăminte încălcate (R) 
06:45  Tânăr și Neliniștit (R)

07:20  Cucerirea Angliei (R) 
09:30  Teleshopping  
10:00  Constantin 60’ (R) 
11:00  Teleshopping  
11:30  Cu lumea-n cap (R) 
12:00  Teleshopping  
14:00  Sănătate cu stil (R) 
14:30  Teleshopping  
15:05  Focus 
16:00  Capri
17:00  Sacrificii în 
   numele iubirii 
18:00  Focus 18 
19:00  Trăsniți 
20:00  Forțele speciale 
22:00  Starea naţiei 

23:00  Focus din 
   inima României 
23:30  Trăsniți (R) 
00:30  Forțele 
   speciale (R) 
02:30  Cireaşa
   de pe tort 
04:15  Nimeni 
   nu-i perfect 
05:30  Focus (R) 
06:50  Teleshopping

09:45  Dragoste si ura (R) 
10:45  Vouă 
11:45  Baronii (R) 
12:45  Teleshopping  
13:00  Ştiri Naţional TV 
13:15  Vouă 
13:30  Baronii 
14:00  Teleshopping  
14:15  Vouă 
14:30  Clanul (R) 
15:45  Vouă 
16:00  Teleshopping  
16:15  Destine rătăcite (R) 
17:15  Clanul 
18:30  Ştiri Naţional TV 
19:00  Destine rătăcite 
20:00  Dragoste si ura 
21:00  Cu pretul sangelui 
23:00  Aventuri în Las Vegas (R) 
00:45  Cei 7 ani 
   de masa (R)  
02:45  Albumul Naţional 
05:00  Ştiri Naţional TV (R)

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00  Maşini pe alese 
08:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
08:30  Cum se fabrică ? 
09:00  Cum se fabrică
   diverse lucruri? 
09:30  Vânătorii de artefacte 
10:00  Comoara din garaj 
10:30  Bogății ascunse
   în magazii 
11:00  Goana după aur 
12:00  Comori arhitecturale 
   recuperate 
13:00  Maşini pe alese 
14:00  Ingineriile istoriei 
17:00  Maşini pe alese 
18:00  Bagaje la licitaţie 
18:30  Bogății ascunse 
   în magazii 
19:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
19:30  Cum se fabrică ? 
20:00  Comori arhitecturale 
   recuperate 
21:00  Goana după aur 
22:00  Indigenii din Alaska 
23:00  Viață de camionagiu 
00:00  Alaska 
01:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
02:00  Mașini nervoase: 
   Clipuri catastrofale 
03:00  Goana după aur 
04:00  Indigenii
   din Alaska 
05:00  Maşini 
   pe alese

HBO EUROSPORT

07:00  Biatlon: CM
10:00  Schi fond: CM
12:00  Schi alpin: CM
13:30  Sărituri cu schiurile: CM
14:30  Biatlon: CM
15:00  Ciclism: CM
17:40  Sărituri cu schiurile: CM
19:45  Ştirile Eurosport  
19:50  Schi alpin: CM
20:50  Fotbal: 
   Premier League 
00:00  Ştirile 
   Eurosport  
00:05  Călărie: 
   Liga Globală 
   a Campionilor
00:35  Schi fond: CM
01:00  Ciclism: CM
02:00  Sărituri cu schiurile: 
   CM
02:30  Schi alpin: CM
04:00  Biatlon: CM
06:00  Ciclism: CM

07:30  Teleshopping  
08:15  Pastila 
   de râs 
08:45  Teleshopping  
09:15  Dragoste 
   și ură 
11:00  Puterea
   dragostei 
12:00  Știrile Kanal D 
13:00  În căutarea 
   adevărului 
15:00  Teo Show 
17:00  Puterea dragostei
19:00  Știrile Kanal D 
20:00  Survivor Romania 
23:00  FanArena 
01:00  Știrile Kanal D (R) 
02:00  Puterea dragostei (R) 
04:30  În căutarea
   adevărului (R) 
06:00  Teleshopping (R)  
06:30  Pastila de râs 
06:45  Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:00  Dl. Peabody
   și Sherman (R) 
09:45  La bloc (R) 

12:15  Aventurile extraordinare 
   ale Adelei (R) 
14:15  Miracol pe munte (R) 
16:15  Pungași la drumul mare 
18:15  La bloc 
20:30  Adevarul intunecat 
22:45  In carne vie 

PRO 2

PRO X

PRO TV

PRO CINEMA

07:00  Observator 
08:00  Neatza cu Răzvan şi Dani 

12:00  Observator 
14:00  Dragoste
   de tată 
16:00  Observator 
17:00  Acces direct 
19:00  Observator 
20:00  Asia Express - 
   Drumul comorilor 
23:45  Xtra Night 
   Show 
01:00  Mamă,
   ce zi! (R) 
02:45  Dragoste 
   de tată (R) 
04:30  Acces direct (R) 
06:00  Observator

07:00  Ştirile
   Pro Tv  
10:30  Vorbeşte 
   lumea 
13:00  Ştirile 
   Pro Tv  
14:00  Lecţii 
   de viaţă 
15:00  La Maruţă 
17:00  Ştirile 
   Pro Tv  
18:00  Ce spun
   românii 

19:00  Ştirile
   Pro Tv  
20:30  Vlad 
22:30  Pe bune?! 
23:30  Ştirile 
   Pro Tv 
00:00  Fii pe fază
   și raportează! (R) 
01:45  Lecţii de viaţă (R) 
02:30  Arena 
   bucătarilor (R) 
03:00  Vorbeşte lumea (R) 
05:00  Ce spun românii (R) 
06:00  Ştirile Pro Tv
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PRO Oltenia, sursa ta de știri online!
Informaţia veritabilă te face 

mai puternic. Orice decizie iei, a 
fi la curent cu ultimele noutăţi din 
domeniul care te interesează este o 
condiţie a succesului. Viaţa de zi cu 
zi te-a învăţat, dragă cititorule, că 
a afla o informaţie în timp real, cu 
un pas înaintea celuilalt, deschide 
oportunităţi nebănuite.

Un nou ziar online vine către 
tine şi către cititorii din Oltenia cu 
dorinţa unei echipe tinere, dar şi cu 
experienţă probată în mass-media 
profesionistă, de a fi ziarul tău de ştiri 

online: PRO Oltenia! Ce aducem nou? 
Ştiri de maximă acurateţe, echilibrate 
şi interesante. Ne adresăm celor care 
vor să dezvolte o afacere, să urce 
treptele afirmării profesionale sau 
educaţionale, precum şi celor care 
caută o şansă creată de o alternativă 
abordată prin curaj. PRO Oltenia este 
o sursă veritabilă de informaţii utile 
pentru un public variat, dinamic, plasat 
preponderent în zona urbană. Punem 
accent pe jurnalismul de calitate, 
pornind de la reportaje şi anchete, la 
informaţii din afaceri, educaţie, cultură, 

sport şi divertisment.
Agenda ta zilnică va fi făcută 

printr-un click la www.pro-oltenia.
ro şi cele mai interesante noutăţi 
le vei afla în câteva clipe. Conectaţi 
la cele mai importante canale de 
informaţii, cu tehnologie modernă şi 
folosirea tehnicilor jurnalistice de top, 
îţi oferim fotografii şi imagini video în 
exclusivitate. Sursa ta de ştiri online 
e cu tine: PRO Oltenia!

Mihai Firică, director PRO Oltenia
Conform anexa la contract 

70/31.05.2019

PUBLICITATE

Hamacele din Baia de Fier au intrat în 
Cartea Recordurilor

Acţiunea „Hamace la înălţime”, 
organizată de Asociaţia „White Wolf 
Club” din Baia de Fier, a intrat în 
Cartea Recordurilor. Hamacele sunt 
amplasate pe cabluri între versanţii 
muntoşi din apropierea Peşterii 
Polovragi.

„Atelier permanent de hamace 
situate la 200 metri faţă de cota de 
referinţă şi 800 metri faţă de nivelul 
mării. S-au folosit cabluri din oţel, 
carabine, ancore chimice oţel şi alte 
materiale specifice pentru întinderea 
celor 12 hamace pe 3 linii cu 3, 4 
respectiv 5 poziţii. Fiecare hamac 
poate susţine o greutate de 500 
kilograme, locaţia fiind în judeţul Gorj 
la Baia de Fier.

Atelierul este deschis în funcţie 
de condiţiile meteo şi poate participa 
oricine. Celor interesați li se poate 
asigura logistică necesară pentru 

petrecerea unor clipe minunate în 
sânul naturii, la înălțime”, au postat 
cei de la Asociaţia Cartea Recordurilor 
pe pagina de socializare.

Mihai FIRICĂ
(Conform anexă la contract 

70/31.05.2019)
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Revistă de cultură și timp liber

DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

PUBLICITATE
Rezolvare SUDOKU Vineri, 6 Martie 2020

D, L, MODIC, LEVA, HATIS, RODA, PIN, RI, S, I, 
ANINATI, RATE, CORN, LATRA, AV, DA, AE, ABA, 
TI, ASMUT, AURELIANA, ROL, IRIT, VIDEOTECA

Rezolvare integramă vineri 6 Martie 2020

Stejarii, învinși în Rusia
La Krasnodar, pe Kuban Arena, în 

etapa a patra contând pentru Rugby 
Europe Championship, Stejarii au 
fost învinși de Rusia cu rezultatul de 
32-25 (20-13).

Partida a început nefavorabil 
pentru echipa noastră, Robert Neagu 
a văzut cartonașul galben, în timp 
ce Florin Vlaicu a irosit o tentativă 
de țintă. Totuși Stejarii au deschis 
scorul dintr-o lovitură de pedeapsă 
concretizată de Florin Vlaicu. Până la 
jumătatea primei reprize scorul avea 
să se mențină egal, 6-6, puncte venite 
din penalități, autori Florin Vlaicu 
respectiv Yuri Kushnarev.

Apoi, după o situație de eseu ratată 
de Robert Neagu, Moa Maliepo a bătut 
defensiva gazedelor și Stejarii se aflau 
în avantaj, 13-6. Până la pauză însă, 
Rusia a întors rezultatul cu eșeurile 
lui Egor Zykov și Shamil Magomedov, 
în timp ce din echipa noastră Cristi 
Chirică a văzut cartonașul galben.

Partea secundă a partidei a 
început de la rezultatul de 20-13 în 
favoarea gazdelor și cu Stejarii, în 
continuare, în inferioritate numerică. 

Rușii au exploatat acest aspect și 
s-au distanțat cu încercarea lui Kirill 
Golosnitskyi. Replica a venit în minutul 
54 când Ionel Melinte a marcat un 
eseu, însă reușita fundașului nostru 
a fost urmată de o perioadă mai bună 
de joc a „urșilor”.

Aceștia s-au instalat în jumătatea 
noastră de teren și după mai multe 
situații de a marca, în minutul 74 a 
venit eseul lui Yuri Kushnarev care de 
fapt a stabilit învingătoarea. Scorul 
final l-au stabilit eseul lui Marius 
Simionescu, transformat de Ionel 
Melinte: Rusia-România 32-25.

sursa: frr.ro
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PUBLICITATE

SCM Râmnicu Vâlcea a pierdut cu Gyor, 
dar merge în turul următor

Echipa de handbal feminin, SCM 
Râmnicu Vâlcea, a pierdut cu Gyor, 
scor 29-35, în ultima partidă a grupei 
principale din Liga Campionilor. 
Totuși, vâlcencele sunt calificate 
matematic, iar duelul cu Gyor a 
fost mai mult unul al orgoliilor, fără 
presiunea rezultatului. Florentin 
Pera a mers în Ungaria fără Mireya 
Gonzalez și Alicia Fraga. Antrenorul a 
decis să le menajeze pe jucătoare în 
vederea derbyului cu CSM București.

SCM Râmnicu Vâlcea: Batinovic, 
Ciucă, Dumanska; Băcăoanu 1, 
Badea 5, Da Silva 3, Elghaoui 3, 

Florica 1, Glibko 4, Liscevic 5, Lopez, 
Marin, Norgaard 5, Stamin, Trifunovic 
2, Zamfirescu.

Gyor: Kiss, Leynaud; Amorim 
5, Bodi 4, Brattset 3, Bulatovic 2, 
Edwige 1, Faluvegi, Fodor, Hansen 4, 
Knedlikova 2, Kristiansen 3, Kurtovic 
2, Nze Minko, Oftedal 6, Puhalak 3.

Vâlcea a terminat pe locul 4, în 
timp ce Gyor a câștigat grupa și 
va înfrunta CSM București în turul 
următor. Pentru SCM urmează acum 
marele derby cu CSM București din 
Liga Florilor, programat pe 11 martie, 
cu începere de la ora 18:30.

26 de fotbaliști români, cu gândul la barajul 
cu Islanda! Rădoi: „Fiecare dintre acești

 jucători poate fi o soluție”

Mirel Rădoi a anunțat convocările 
preliminare ale jucătorilor care 
evoluează în străinătate. Pe 26 martie, 
de la ora 21:45, la Reykjavík, se 
dispută semifinala play-off-ului EURO 
2020 dintre Islanda și România. Dacă 
tricolorii înving, vor disputa, pe 31 
martie, la Sofia sau Budapesta, meciul 
decisiv pentru calificarea la turneul 
final, în fața Bulgariei sau Ungariei.

Selecționerul și-a făcut o listă 
preliminară cu 26 de fotbaliști din 
străinătate. Fiecare dintre aceștia se 
pot afla în lot pentru meciul cu Islanda.

„Am decis să avem o listă mai 
largă de jucători din străinătate cărora 
le trimitem convocarea preliminară, 
pentru că pot să apară accidentări sau 
alte situații nefericite până la intrarea 
în cantonament. Fiecare dintre acești 
jucători poate fi o soluție pentru echipa 
națională, așa că toți trebuie să fie total 
concentrați pentru meciul cu Islanda”, 
a spus Rădoi.

Totodată, selecționerul a dezvăluit 
că nu a reușit să-l convingă pe Ștefan 
Radu să revină sub tricolor, chiar 
dacă își dorea foarte mult să lucreze 
cu fotbalistul ce evoluează la Lazio, 
în Serie A: „Am discutat cu Ștefan 
Radu, iar decizia lui privind prezența 
la echipa națională rămâne aceeași. 
Nu există probleme între noi doi sau 
între el și Federație, pur și simplu e 
o decizie pe care a luat-o în trecut și 
orice revenire ar însemna discuții pe 
care nu le dorește, pe tema absenței 
lui de până acum. Are 33 de ani, e 
opțiunea lui pentru finalul de carieră, 
deși mi-aș fi dorit să lucrăm împreună 
pentru România. În același timp, nu 
vreau nici să fie blamat pentru această 
menținere a deciziei, nici să prelungim 
inutil un subiect deja închis, mai ales 
în contextul acestei partide foarte 
importante care urmează”.

Lotul preliminar al stanierilor 
convocați de Rădoi:

Portari: Ciprian Tătărușanu (Lyon/
Franța, 67/0), Florin Niță (Sparta 
Praga/Cehia, 2/0), Ionuț Radu (Parma/
Italia, 0/0), Silviu Lung (Kayserispor/
Turcia, 3/0), Costel Pantilimon (Omonia 
Nicosia/Cipru, 27/0)

Fundași: Romario Benzar (Perugia/
Italia, 19/0), Vasile Mogoș (Cremonese/
Italia, 1/0), Bogdan Țîru (Jagiellonia/
Polonia, 2/0), Ionuț Nedelcearu (FC 
Ufa/Rusia, 9/0), Dragoș Grigore 
(Ludogorets/Bulgaria, 37/0), Alin 
Toșca (Gaziantep F.K./Turcia, 18/0), 
Vlad Chiricheș (Sassuolo/Italia, 57/0)

Mijlocași: Sergiu Hanca (KS 
Cracovia/Polonia, 4/0), Răzvan Marin 
(Ajax/Țările de Jos, 21/1), Paul Anton 

(Krylia Sovetov/Rusia, 11/0), Alexandru 
Crețu (NK Maribor/Slovenia, 0/0), 
Dorin Rotariu (FC Astana/Kazahstan, 
10/1), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/
Cehia, 37/10), Ianis Hagi (Rangers FC/
Scoția, 10/0), Alexandru Mitriță (New 
York City FC/SUA, 11/2), Alexandru 
Maxim (Gaziantep F.K./Turcia, 37/3), 
Alexandru Băluță (Slovan Liberec/
Cehia, 5/1), Erik Bicfalvi (FC Ural/
Rusia, 4/0)

Atacan ț i :  C l aud iu  Keșe ru 
(Ludogorets/Bulgaria, 37/13), George 
Pușcaș (Reading/Anglia, 14/6), Florin 
Andone (Galatasaray/Turcia, 25/2)

sursa: frf.ro
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CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
† 40 de mucenici, în Sevastia Armeniei
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CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro  

FCU Craiova, semi-eșec cu Lipova, dar 
menține avansul de 13 puncte!

Marian Stoenac a fost decisiv în salvarea punctului din meciul cu Șoimii Lipova, care menține 
invincibilitatea trupei lui Trică

FCU Craiova a fost condusă 
în două rânduri de Șoimii Lipova. 
Practic, meciul a început de la 0-1, 
oaspeții marcând în minutul 3, când 
jucătorii lui Trică admirau coregrafia 
Peluzei Sud 97. Stoenac a reușit 
egalarea, dar la pauză bănățenii au 
intrat în avantaj, grație reușitei lui 
Codoban, fost jucător la FCU, de 
la punctul cu var. Stoenac a pasat 
decisiv din lovitură liberă, în fapt un 
corner mai scurt de pe dreapta, iar 
Tănase a marcat pentru un punct. 
În ultima jumătate de oră, oltenii 
s-au întrecut în ratări, dar nu au 
reușit golul victoriei. Oltenii își mențin 
diferența de 13 puncte în fruntea 
clasamentului, întrucât și cei de la 
Crișul Chișineu Criș, singura formație 
care se putea apropia de echipa lui 

Trică, au remizat alb cu Pecica.
ACSO Filiași, grupare preluată de 

rapidistul Nae Constantin, a obținut 
o victorie chinuită, dar extrem de 

importantă, în fața lanternei Gilortul 
Târgu Cărbunești. Golul lui Cosmin 
Calu a făcut diferența, iar filieșenii 
au urcat pe locul 13.

În seria C3, CSU II Craiova, 
condusă de Iencsi, a pierdut cu 2-1 

pe terenul celor de la Balotești, echipă 
ce a rămas pe loc retrogradabil și cu 
cele 3 puncte luate oltenilor. CSU II 
Craiova a căzut pe 5, la 10 puncte 
distanță de primul loc.

Decizie radicală luată de 
FRF: „Vânzarea biletelor 

a fost suspendată!”
Meciul România U21 - Danemarca U21 se 

va juca pe un Oblemenco pustiit, din cauza 
epidemiei de coronavirus

Guvernul României a interzis 
adunările de peste 1.000 de persoane, 
din cauza epidemiei de coronavirus. 
Măsură ce se aplică până pe data 
de 31 martie, în funcție de evoluția 
virusului. În consecință, Federația a 
oprit vânzarea biletelor pentru meciul 
România U21 – Danemarca U21, 
programat fix la data de 31 martie, 
pe stadionul Ion Oblemenco.

„În urma deciziei Guvernului 

României, conform căreia se interzic 
adunările a peste 1.000 de oameni la 
evenimente sociale, Federația Română 
de Fotbal a sistat organizarea de meciuri 
cu spectatori pentru toate competițiile pe 
care le organizează. De asemenea, pentru 
partida România U21 - Danemarca U21, 
vânzarea biletelor a fost suspendată”, a 
anunțat forul de la București.

Totodată, CSU Craiova nu va 
mai vinde bilete pentru meciurile 
programate pe Oblemenco, în luna 
martie: „Vânzarea biletelor pentru 
meciurile cu FC Botoșani și Astra 
Giurgiu a fost sistată în acest moment. 
Vom reveni, ulterior, cu alte detalii”.

Cosmin COJOCĂREANU


