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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 9 MARTIE – 15 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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DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ 

SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

09.03 09:00 - 17:00

Lipovu, 
Cerăt, 

Giurgiţa

PTA 1 Lipovu, PTA 3 Lipovu, PTA 4 Lipovu, 
PTA 5 Lipovu, PTA 2 Cerăt, PTA 5 Cerăt, PTA 
Lipovu Mic, PTA 3 Giurgiţa, PTA 1 Cerăt, 
PTAB 1 Cerăt, PTA 4 Cerăt, PT terţi: PTA 
Sere Lipovu, PTA Ceramica Lipovu, PTA Sere 
Segarcea

09:00 - 17:00

Sălcuţa, 
Calopăr

PTA Foişor, PTA IMA Foişor, PTA Dâlga, PTA 
1 Calopăr, PTA 2 Calopăr, PTA SMA Calopăr, 
PTA Bâzdâna, PTA 2 Belcin

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

09:00 - 16:00

Craiova PT 452 - ICIL Romaneşti şi societăţile din 
incintă, S.C. IRIAMA ALCOM S.R.L., SC 
BUGALEX SRL, OLAS PROD, S.C. LACTIDO 
S.A. Craiova

09:00 - 17:00

Craiova PT 93 - SC WIESANA (fabrica margarină), 
străzile: Traian Lalescu, Elie Georgescu

09:00 - 17:00 Craiova PT 156 - str. Caracal ateliere DIF, T.C.I.F. S.A.

Dosar penal în cazul a şase chinezi
izolaţi în Oltenia

Şase cetăţeni chinezi, care au venit 
dintr-o zonă cu risc de îmbolnăvire, 
au dat bătăi de cap autorităţilor din 
Oltenia. Au fost cazaţi la un hotel din 
Slatina, iar autorităţile au aflat de ei 
abia a doua zi după ce au venit în 
oraş. Apoi au fost „pierduţi” şi găsiţi în 
Vâlcea. În cazul lor a fost deschis un 
dosar penal.

Cei şase cetăţeni chinezi au 
ajuns pe aeroportul Otopeni pe 25 
februarie. De acolo au plecat la 
Slatina şi s-au cazat la un hotel din 
oraş. A doua zi au făcut naveta cu un 
autobuz în Drăgăşani, Vâlcea, acolo 
unde lucrează, având un contract pe 
trei luni. Epidemiologii au aflat de ei 
abia când le-au fost trimise fişele de la 
intrarea în ţară şi au decis ca aceştia 
să intre în izolare pentru 10 zile. 
Autorităţilor le-a fost semnalat faptul 
că unul dintre ei a părăsit hotelul 
pentru a se întâlni cu angajatul unei 
firma de catering. Aceasta pentru 
că ei mănâncă numai preparate cu 
specific chinezesc. Iniţial autorităţile 
din ţară au ştiut că dintre persoanele 
aflate în izolare, una poate părăsi 
locaţia în care se află pentru a procura 
mâncare. Între timp, s-au răzgândit.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a 
precizat că acest lucru nu este permis.

„Aceste  dec laraţ i i  sunt  în 
contradicţie cu regulile sanitare pe 
care autorităţile române le-au impus 
prin Dispozitia nr. 523/25.02 emisă de 
către Departamentul pentru Situaţii de 
Urgenţă. Persoanele aflate în izolare 
la domiciliu NU pot părăsi domiciliul, 

ele urmând să primească sprijin fie 
din partea rudelor, cu respectarea 
restricţiilor sanitare, fie din partea 
autorităţilor judeţene sau locale”, a 
transmis ministrul potrivit Grupului de 
Comunicare Strategică.

Acest lucru nici nu a mai fost o 
problemă în cazul chinezilor, pentru 
că vineri epidemiolgii care s-au dus 
la hotel să îi monitorizeze nu i-au mai 
găsit. Conform DSP Olt, managerul 
hotelului din Slatina, în care chinezii 
erau cazaţi, nu a mai vrut să îi ţină 
acolo.

„În data de 28 .02.2020, ora 17:20, 
echipa DSP Olt s-a deplasat pentru 
a verifica condiţiile de autoizolare la 
hotelul unde erau cazaţi cei 6 cetăţeni 
de naţionalitate chineză şi am constatat 
că se decazaseră, urmare a refuzului  
conducerii hotelului de a le mai oferi 
în continuare cazare, părăsind incinta 
acestuia spre destinaţia sediului firmei 
angajatoare”, au precizat reprezentanţii 
DSP Olt.

Chinezii au fost găsiţi în Vâlcea, 
unde au fost plasaţi, din nou la izolare, 
într-un hotel.

„Ne-am alertat, luând legătura 
telefonic cu reprezentanţii firmei 
respective şi ni s-a confirmat că le-a 
asigurat transport privat către un spaţiu 
de cazare în condiţii de autoizolare 
pentru restul zilelelor rămase. Am 
alertat Instituţia Prefectului Olt care ne-a 
sprijinit prin comunicarea cu instituţia 
omologă, asupra evenimentului. D.S.P. 
Olt a luat legătura cu reprezentanţii DSP 
Vâlcea pentru asigurarea monitorizării 

clinice a stării de sănătate, până la 
sfârşitul perioadei de izolare”, au mai 
arătat reprezentanţii DSP Olt.

Conform prefectului de Olt, Florin 
Homorean, medicii au anunţat poliţia, 
care a deschis un dosar penal pentru 
nerespectarea măsurilor privitoare 
la prevenirea sau combaterea bolilor 

infectocontagioase. Această faptă, 
dacă a avut ca urmare răspândirea 
unei asemenea boli, se pedepseşte cu 
închisoare de la şase luni la doi ani sau 
cu amendă.

Cei şase chinezi nu su simptome 
de coronavirus.

Ana-Maria CONSTANTINESCU

Ucişi în accident la ieşirea din Balş
Patru tineri cu vârste cuprinse 

între 20 şi 30 de ani au murit într-un 
cumplit accident rutier produs pe DN 
65, la ieşirea din Balş.

La un moment dat, şoferul, un 
tânăr de 24 ani, ar fi pătruns pe 
contrasens şi a intrat cu maşina într-
un TIR condus de un bărbat de 58 
ani, din Balş.

În urma impactului, cei patru tineri, 
o femeie şi trei bărbaţi, au decedat. 
Echipajele SMURD ajunse la faţa locului 
nu au mai putut face nimic pentru a 
le salva viaţa. Şoferul TIR-ului a fost 
rănit. El a fost transportat la spital cu 
traumatism cranio-cerebral.

Potrivit, adevărul.ro, una dintre 

victime, Vasile Pădureţu, de 27 ani, era 
sub control judiciar. Conform condiţiilor, 
tânărul nu putea părăsi localitatea de 
domiciliu fără încuviinţarea oamenilor 
legii, dar cu toate acestea a plecat 
alături de trei prieteni la Craiova, 
toţi găsindu-şi sfârşitul pe drumul 
de întoarcere, la intrare în localitatea 
Balş. Pădureţu era cercetat pentru 
ultraj, după ce în luna septembrie 
a anului trecut a agresat un poliţist 
şi un jandarm veniţi să aplaneze un 
conflict. Anterior a fost implicat în mai 
multe dosare de trafic şi consum de 
stupefiante, alături de fiul procurorului 
Ştefan Noajă, după cum au explicat 
jurnaliştii de la adevarul.
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Cereri de schimbare a încadrării faptelor 
în procesul polițiștilor de frontieră doljeni 

care protejau o rețea de braconieri
Tribunalul Dolj a amânat, 
la sfârșitul săptămânii 
trecute, procesul 
polițiștilor de frontieră 
doljeni care protejau 
o rețea de braconieri, 
pentru a se pronunța 
cu privire la cererile de 
schimbare a încadrării 
juridice solicitate în cauză. 
Gruparea care acționa 
sub protecția polițistului 
de frontieră Aurel Iovan a 
fost destructurată în urmă 
cu mai bine de trei ani, 
mai exact în octombrie 
2016, pe parcursul 
cercetărilor anchetatorii 
stabilind că, de fapt, 
trei polițiști de frontieră 
erau implicați în diverse 
activități care au dus la 
sprijinirea braconierilor. 
În total, nouă persoane 
au fost inculpate în 
dosar, fiind acuzate 
de constituire de grup 
infracțional organizat, 
luare de mită și braconaj.

La sfârșitul săptămânii trecute, 
judecătorii de la Tribunalul Dolj au 
decis amânarea procesului polițiștilor 
de frontieră doljeni care protejau o 
rețea de braconieri pentru data de 12 
martie a.c., când se va decide dacă 
solicitările inculpaților vor fi admise: 
“Deliberarea și pronunțarea cu privire 
la cererea de probatorii formulată 
de inculpatul Iovan Aurel și cererile 
de schimbare a încadrării juridice 
formulate de inculpații Bărbulescu 
Cosmin Bogdan, Ozunu Alexandru 
Ovidiu, reprezentantul Ministerului 
Public, precum și cu privire la 
schimbarea încadrării juridice pusă 
în discuție din oficiu, vor avea loc la 

data de 12.03.2020. Pronunțată în 
ședință publică “.

Reamintim că, în urmă cu trei ani, 
în ianuarie 2017, ofiţerii Serviciului 
Judeţean Anticorupţie Dolj au anunţat 
trimiterea în judecată în acest dosar 
instrumentat sub coordonarea 
procurorilor Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dolj, a trei poliţişti din 
cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră  
(SPF) Calafat, dar şi a altor şase 
doljeni, acuzaţi de braconaj, dare de 
mită, falsul în înscrisuri sau divulgarea 
secretelor de serviciu şi constituire de 
grup infracţional organizat. Procurorii 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj 
au început cercetările în acest dosar 
în anul 2016, când au destructurat 
gruparea de braconieri coordonată  
de agentul de poliţie de frontieră 
doljean Aurel Iovan din cadrul SPF 
Calafat – Sectorul Poliţie de Frontieră  
Bistreţ. Anchetatorii au reţinut că, 
în perioada iunie – octombrie 2016, 
inculpaţii Florin Şarlă, Alexandru 
Ozunu, Cosmin Bărbulescu şi Nicolae 
Balaci „s-au deplasat în zona Bistreţ, 
judeţul Dolj, unde, pe timpul nopţii, 
au braconat prin împuşcare mistreţi  
şi iepuri, acest lucru întâmplându-
se pe timpul executării serviciului 
de către agentul de poliţie Iovan 
Aurel, care avea în competenţă  
zona respectivă. Agentul de poliţie 
le facilita braconierilor accesul în 
perimetrul fondului cinegetic, iar 
după  ce aceştia împuşcau animalele 
sălbatice, le asigura părăsirea în 
siguranţă  a zonei, pentru aceste 
facilităţi Iovan Aurel primind ulterior 
foloase necuvenite, respectiv vânat 
braconat“.

În  u rma cerce tă r i l o r  ș i  a 
perchezițiilor efectuate la momentul 

respectiv, s-a stabilit că agentul Aurel 
Iovan a primit de la braconieri vânat 
în valoare de aproximativ 2.500 de 
euro. În urma extinderii cercetărilor, 
procurorii Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dolj au pus sub acuzare 
încă doi poliţişti de frontieră  de la 
Bistreţ, dar şi alţi doi inculpaţi. Este 
vorba de agenţii de poliţie Cătălin 
Grecu şi Sorin Andrei, dar şi de Florin 
Tătoiu şi Gigi Bozgan. Primii doi sunt 
acuzaţi că  au divulgat secrete de 
serviciu, pentru ca braconierii să nu 
fie prinşi în urma unor eventuale 
controale: „Iovan Aurel, folosindu-
se tocmai de prerogativele funcţiei 
de agent de poliţie, le-a permis 
celorlalţi inculpaţi sau suspecţi din 
cauză  să  comită  în mod repetat 
infracţiuni de braconaj cinegetic sau 
piscicol, cu complicitatea sa activă  şi 
cu sprijinul agenţilor de poliţie Grecu 

Cătălin  şi Andrei Sorin, prin oferirea 
de informaţii secrete de serviciu sau 
nepublice, pentru a nu fi depistaţi de 
alte organe abilitate ale statului cu 
atribuţii de constatare a infracţiunilor 
sau contravenţiilor“, au mai reţinut 
procurorii în rechizitoriul prin care 
au dispus trimiterea în judecată a 
inculpaților.

 Dosarul s-a înregistrat pe 9 
ianuarie 2017 la Tribunalul Dolj, 
între infracțiunile reținute în sarcina 
inculpaților fiind constituirea unui 
grup infracțional organizat, braconaj 
cinegetic, luare de mită, dare de 
mită, folosirea de informaţii ce 
nu sunt destinate publicităţii ori 
permiterea accesului unor persoane 
neautorizate la aceste informaţii, în 
formă continuată, dar și complicitate 
la aceste infracțiuni.

Sorina Pintea, prinsă cu şpagă
Sorina Pintea, fost ministru al 

Sănătăţii, este acuzată de luare de 
mită. Ea fost prinsă în flagrant.

Potrivit procurorilor DNA, Pintea, 
actual manager al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” 
din Baia Mare, județul Maramureș, 
“în perioada decembrie 2019 – 28 
februarie 2020, ar fi primit, printr-
un intermediar, de la reprezentanții 
unei societăți comerciale, în două 
tranșe, sumele de 10.000 de euro 

și 120.000 lei, care nu i s-ar fi 
cuvenit, reprezentând un procent 
de 7% din valoarea unui contract de 
achiziție publică ce avea ca obiect 
proiectarea și executarea lucrărilor 
de amenajare bloc operator-sală 
chirurgie cardiovasculară și toracică 
și spații adiacente, încheiat în anul 
2019 de unitatea spitalicească cu 
societatea comercială.

Concret, inculpata ar fi primit banii 
respectivi în legătură cu îndeplinirea 

unor acte ce intrau în atribuțiile sale 
de serviciu ca manager și ordonator 
de credite”.

Pe 28 februarie, după ce a primit 
120.000 lei, activitate ce ar fi avut 
loc în biroul inculpatei din cadrul 
spitalului, s-a procedat la constatarea 
infracțiunii flagrante.

Sorina Pintea a fost arestată 
preventiv pentru 30 de zile.

Eliza RADU
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Și celălalt adjunct șef al Poliției Județene, 
destituit din funcție!  

A refuzat să-și dea demisia de 
onoare dar a fost dat afară din 
funcție pe ușa din dos, așa cum și 
venise! Și celălalt adjunct al șefului 
Inspectoratului Județean de Poliție 
Mehedinți, comisar șef Adrian Claudiu 
Dichis a fost destituit din funcție. În 
locul său mai marii din IGPR au numit 
un polițist integru și de mare valoare, 
un om cu pregătirea necesară, cu 
multă carte.  Concret, este vorba 
de o „Doamnă de Fier” cu grad de 
comisar șef și doctorat obținut prin 
muncă asiduă, pe nume Sofia Stoian, 
un adevărat profesionist care anterior 
a ocupat funcția de prim adjunct al 
șefului IPJ Caraș-Severin. Doamna 
comisar șef doctor Sofia Stoian 
lucrează în Poliția Română din anul 
1989 și are o experiență vastă în acest 
domeniu. Și-a construit o reputație 
profesională pas cu pas, numai prin 
muncă cinstită, singurul  deziderat 
al dumneaei fiind meritocrația. Așa 
că polițiștii misogini din cadrul IPJ 
Mehedinți n-au de ce să-și facă griji 
sau să se considere umiliți că vor fi 
conduși de o femeie. Doar cei puturoși 
sau mânjiți, da, vor avea  probleme 
mari dacă nu se vor cuminți și nu 
vor pune osul la muncă. Cei cinstiți 
și muncitori vor vedea că doamna 
comisar-șef Sofia Stoian îi  apreciază 
și promovează doar pe criterii de 
integritate și meritocrație. Dumneaei 
nu suportă polițistul lingușitor și 
pilos, lucru poate greu de crezut în 
mintea unor polițiști din IPJ Mehedinți 
precum Dichis sau Dumitrășconiu, dar 
pe deplin adevărat.

Scurt CV al „Doamnei  de Fier” 
din poliție Sofia Stoian
Comisarul-șef doctor Sofia Stoian 

a fost încadrată în rândurile Poliției 
Române din anul 1989 și a ocupat 
de-a lungul timpului funcțiile de 
ofițer specialist cercetare penală, 
șef birou Cercetare Penală la Poliția 
Municipiului Reșița, șef birou și 
ulterior șef serviciu al Serviciului de 
Investigare a Fraudelor, șef serviciu 
în cadrul Serviciului de Investigare 
a Criminalității Economice. În anul 
2019, comisarul-șef Sofia Stoian a fost 
numită adjunct al șefului IPJ Caraș-
Severin și a condus chiar pentru scurt 
timp Poliția Caraș-Severin, în perioada 

în care șeful IPJ de la acea vreme, 
comisarul șef Viorel Avram s-a aflat 
în concediu medical. Comisarul-șef 
Sofia Stoian are vârsta de 51 de ani 
și este originară din judeţul Alba. Prin 
muncă cinstită a obținut doctoratul în 
domeniul Ordine Publică și Siguranță 
Națională, la Academia de Poliție 
„Alexandru Ioan Cuza”, din București.

„Înălbitorul de Dosare Penale” a 
ținut cu dinții de scaunul nemeritat
La început, cu circa o săptămână 

de zile în urmă, a fost dat afară din 
funcție  unul dintre cei doi adjuncți 
ai șefului IPJ Mehedinți numiți 
interimar de pe vremea guvernării 
PSD. Este vorba de comisarul șef 
Sabin Dumitrășconiu  care a fost 
înlocuit în funcție cu comisarul-șef 
Raminel Ștefan Bibu, fost șef al 
Serviciului de Ordine Publică din 
cadrul IPJ Mehedinți. Văzând că vine 
valul schimbării, comisarul șef Adrian 
Claudiu Dichis, celălalt adjunct al 
șefului IPJ Mehedinți a băgat capul 
în pământ ca struțul și nu și-a dat 
demisia de onoare. Nicidecum. A ținut 
cu dinții de scaunul nemeritat în care 
se proțăpise până a fost dat afară și 
trimis înapoi la munca de jos, la fel 
ca Dumitrășconiu.

Nu trebuie uitat faptul că cei doi 
„siamezi”, foști adjuncți ai șefului 
IPJ Mehedinți, comisar șef Sabin 
Dumitrășconiu și comisar șef Adrian 
Caludiu Dichis, au stat nemeritat în 
aceste funcții mai bine de 3 ani de 
zile. Concret, cei doi, nu numai că nu 
au dat concurs pe post, ci au refuzat 
cu încăpățânare și neobrăzare să 

se prezinte la astfel de examene. 
Au fugit ca dracu` de tămâie de 
examenul pe post, ori din neștiință 
de carte, ori dintr-o crasă aroganță 
bazată pe susținere politică. Și astfel 
timp de circa 3 ani de zile, cei doi 
șefi din IPJ Mehedinți au ținut-o din 
interimat în interimat, fără concurs pe 
post, adică nemeritat. Acum însă, în 
sfârșit, celor doi „șmecheri” cu epoleți 
li s-a înfundat și nu le-a mai mers: au 
fost zburați din funcții, o meritau pe 
deplin, o știau și ei. Nu trebuie uitat 
că „Înălbitorul de Dosare Penale”, 
comisarul șef Adrian Dichis, sau mai 
bine zis „Groparul de Dosare Penale”, 
are în CV-ul său o „bravură”, o faptă 
de „eroism”, care va rămâne veșnic 
în analele poliției. În trecutul său nu 
prea îndepărtat, polițistul Dichis are 
la activ îngroparea și albirea dosarului 

penal al unui politician evazionist care 
este vicepreședinte la PSD Mehedinți, 
primar pe viață în comuna Prunișor 
și om putred de bogat, cu afaceri 
derulate prin interpuși. Este vorba de 
celebrul Nandi Covlea. Acest primar 
PSD, hoț de voturi la referendum, 
a votat ilegal de 25 de ori pentru 
demiterea lui Traian Băsescu, 
adică a introdus ilegal în urna de 
vot, cu un tupeu de neimaginat, 
25 de buletine de vot pentru 
demiterea președintelui de atunci, 
infracțiune pedepsită cu până 
la 7 ani de închisoare. În pofida 
probelor evidente din dosar, în loc 
să propună trimiterea în judecată 
a mahărului PSD, polițistul Dichis a 
propus soluția de scoaterea de sub 
urmărire penală de parcă ar fi fost 
avocatul lui și nu anchetatorul.

Aproape 7 mii de şomeri, în Mehedinţi
Aproape şapte  mi i  d in t re 

mehedinţeni sunt şomeri, numărul 
lor crescând în ianuarie faţă de 
decembr ie .  6 ,71% este rata 
şomajului înregistrat în evidenţele 
AJOFM Mehedinţi la sfârşitul lunii 
ianuarie 2020.

„La sfârşitul lunii ianuarie 2020, în 
evidenţele Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi 
erau înregistraţi 6.960 şomeri (din 
care 2.988 femei), rata şomajului 
fiind de 6,71%. Comparativ cu luna 
precedentă, când rata şomajului a 
fost de 6,68%, în această lună acest 
indicator a înregistrat o creștere cu 
0,03 pp. Din totalul de 6.960 persoane 
înregistrate în evidenţele AJOFM 

Mehedinţi, 1.214 erau beneficiari 
de indemnizaţie de şomaj, iar 5.746 
erau şomeri neindemnizaţi. În ceea 
ce priveşte mediul de rezidenţă, 
5.408 şomeri provin din mediul rural 
şi 1.552 din mediul urban”, conform 
AJOFM Mehedinţi.

Structura şomajului pe grupe de 
vârste se prezintă astfel: sub 25 ani 
- 551 şomeri, între 25 şi 29 – 216, 
între 30 şi 39 – 1.585, între 40 şi 49 
– 2.416, între 50 şi 55 – 1.006, peste 
55 ani - 1.186 şomeri.

„Şomerii cu studii gimnaziale 
(3.274) au ponderea cea mai mare 
în totalul şomerilor înregistraţi 
în evidenţele AJOFM Mehedinţi 
(47,04%), urmați de cei cu studii 

primare (1.476, 21,21%), studii 
liceale (1.177, 16,91%%), studii 
profes iona le (860,  12,36%), 
studii superioare (113, 1,62%) 
și studii postliceale (60, 0,86%). 
Structura şomerilor înregistrați 
pe nivel de ocupabilitate, stabilit 
prin profilare, funcție de vârsta 
acestora, se prezintă astfel: 3.696 
persoane foarte greu ocupabile, 
2.100 greu ocupabile, 319 mediu 
ocupabile, iar 845 sunt persoane 
uşor ocupabile. Încadrarea într-o 
categorie de ocupabi l i tate se 
realizează ca urmare a activităţii de 
profilare a persoanelor înregistrate 
în evidenţele noastre”, transmit 
reprezentanţii AJOFM Mehedinţi.
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Suspect de coronavirus, la Infecţioase Craiova

Un pacient suspect de coronavirus 
este internat la Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie 
„Victor Babeş” Craiova. Conform 
Prefecturii Dolj, este vorba despre o 
persoană de 31 ani, din Craiova, care 
a venit în oraş pe 22 februarie, din 
orașul Bareggio, regiunea Lombardia. 
A plecat înapoi pe 24 februarie şi s-a 

reîntors în Craiova trei zile mai târziu. 
Încă din 24 februarie a început să 
aibă simptome.

„Simptomele caracteristice (febră, 
tuse, dificultate de respirație, durere 
toracică) au început pe 24.02.2020; 
a urmat tratament simptomatic 
recomandat de medicul de familie 
din Italia, cu care a luat legătura 

telefonic.
În seara zilei de 28.02.2020, 

deoarece simptomatologia persista, 
a sunat la 112. A fost transportat 
la Spitalul Clinic de Boli lnfecțioase 
ș i  Pneumof t i z i o log ie  „V i c to r 
Babeș” Craiova, unde se tratează 
cu diagnosticul: Stare febrilă”, au 
transmis reprezentanţii Prefecturii 
Dolj.

Pacientul este izolat în salon 
individual, iar evoluția stării sale 
de sănătate era un bună, conform 
ultimelor date transmise de autorităţi, 
sâmbătă scăpând de febră.

„Direcția de Sănătate Publică 
Dolj, prin medicul epidemiolog, a 
luat legătura cu medicul infecționist 
și cu pacientul, a efectuat ancheta 
epidemiologică, a întocmit fișa de 

supraveghere a cazului suspect, a 
identificat contacții apropiați (soția, 
fiica și tatăl) și a luat legătura 
telefonic cu aceștia pentru autoizolare 
la domiciliu timp de 14 zile sau până 
la infirmarea cazului. Contacții au fost 
informați despre măsurile de igienă  
pe care trebuie să le respecte”, arată 
Prefectura Dolj.

Medicii de la Spitalul Clinic de 
Boli lnfecțioase și Pneumoftiziologie 
„Victor Babeș” Craiova a recoltat probe 
pentru identificare coronavirusului, 
care au fost trimise sâmbătă la 
Institutul Național de Boli Infecțioase 
„Prof. Dr. Matei Balș”.

În Dolj, 360 de persoane sunt 
izolate voluntar la domiciliu, iar 20 
în carantină.

Ana-Maria CONSTANTINESCU

„Un golan care scrie o carte 
de cercetare”. Liviu Stan a lansat 

volumul „Conversații cu un general”

Liviu Stan a lansat, alături de 
Cristian Troncotă, volumul „Conversații 
cu un general. În dialog cu prof. univ. 
dr. General de Brigadă SRI (rtr.) 
Cristian Troncotă privind perioada 
1989 - 2019”. Evenimentul a avut loc 
vineri, la Biblioteca Județeană din 
Craiova.

„Un golan care scrie o carte de 
cercetare”, așa cum lui Liviu Stan 
îi place să spună, a reușit să pună 

pe file o poveste despre România, 
despre cum a fost și cum ar fi trebuit 
să fie, despre Ministerul de Interne, 
despre marii spioni, despre marile 
trădări suferite de statul român, 
despre marile erori ale structurilor 
sale și, nu în ultimul rând, despre eroii 
nerecunoscuți și adevărurile neștiute.

„Este o carte foarte importantă. 
Este rezultatul unei cercetări de peste 
6 ani, concentrată într-o muncă de un 
an și două luni, cu implicarea a 17 
persoane care au fost alături de mine. 
M-au ajutat, s-au implicat în acest 
proiect. Cartea <<Conversații cu un 
general>> este o carte ce poate fi 
studiată în orice școală militară. Este o 
carte sociologică, o carte de strategie, 
dar cu siguranță este o carte ce nu 
trebuie tratată din punct de vedere 
politic. Vreau să precizez că are 
documente atașate, are o stenogramă 
a C.I.A. desecretizată. Este fascinantă 
acea stenogramă. Lasă foarte multe 
semene de întrebare și, implicit, oferă 
și foarte multe răspunsuri”, a transmis 
Liviu Stan.

Pentru Liviu, „Conversații cu un 
general” nu reprezintă doar o carte 
sau un studiu la care a muncit ani 
de zile, „Conversații cu un general” 
este ca un moment sau poate ca 
un buchet de momente ce-l duc pe 
autor cu gândul către cea mai mare 
slăbiciune, tatăl lui.

„Din punct de vedere personal, 

ca r tea  <<Conversa ț i i  cu  un 
general>> reprezintă mult mai mult 
decât o cercetare. Reprezintă foarte 
mult pentru că îmi amintește de 
momentele în care mergeam cu tata 
spre Sibiu, să mă văd cu domnul 
general. Au fost momente foarte 
importante pentru mine. Pentru că 
nu am petrecut atât de mult timp cu 
el, pe cât ar fi trebuit, îmi găseam 
mereu tot felul de momente. Pot 
să spun că tata a fost omul pe care 
l-am respectat și, cu siguranță, acum 
pot să spun că a fost marea mea 
slăbiciune. Cartea <<Conversații 
cu un general>> probabil că vine 
într-un moment tragic, dar este 
o lucrare foarte adâncă, foarte 
compactă. Am convingerea că 
demontează orice studiu generat 
de politica mercenariatului ideologic 
anti-românesc. Pentru mine este o 

formă  de datorie față de România, 
față de cercetare în sine”, a mai spus 
Liviu Stan.

Nu a fost singura carte ce, începând 
de vineri, și-a făcut loc în ochii 
cititorilor.  În cadrul aceleiași întâlniri, 
volumul „Trădarea se cuibărise demult 
în D.S.S. Dialoguri despre cum era 
supravegheată instituția Securității 
regimului comunist în România” a 
fost și el lansat, avându-i drept autori 
pe Constantin Aioanei și Cristian 
Troncotă.
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Gorjeanul depistat pozitiv cu 
coronavirus a fost vindecat

Pacientul din județul Gorj, care a 
fost depistat pozitiv cu coronavirus 
pe 26 februarie, s-a vindecat. Acesta 
a fost testat în două rânduri iar 
rezultatele au ieșit negative. Astfel, 
bărbatul este considerat vindecat și 
poate fi externat, anunță Grupul de 
Comunicare Strategică al Guvernului. 
Totuși, familia gorjeanului rămâne în 
continuare în izolare la domiciliu până 
la împlinirea perioadei de incubație a 
virusului, de 14 zile.

„La pacientul din Gorj testul a ieșit 
negativ. Se va repeta luni”, a precizat 
Adrian Streinu Cercel, managerul 
Institutului Matei Balș. Este vorba 
de bărbatul de 25 de ani, care a 
fost depistat pozitiv cu coronavirus 
în seara zilei de 26 februarie. Astfel, 
în cazul în care al treilea test va ieși 
tot negativ, atunci „pacientul este 
considerat vindecat și va fi externat”, 
anunță Ministerul Sănătății. „După 
externare pacientul nu trebuie să 
mai fie izolat la domiciliu sau în 
carantină”, a anunțat instituția.

Este vorba despre un tânăr de 
numai 25 ani, din județul Gorj, care 
a luat virusul de la cetățeanul italian 
de 71 ani. Totodată, acesta nu a 
prezentat simptome. Sute de oameni 
din regiune sunt sub supraveghere 
medicală. În momentul în care 
gorjeanul a fost depistat pozitiv, 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă a decis suspendarea 
cursurilor în şcolile din Prigoria, 
de unde este tânărul de 25 ani 
depistat cu coronavirus, şi a tuturor 
activităţilor culturale, sportive şi de 
orice natură cu public numeros pe 
raza aceleiaşi comune. În plus, a fost 
decisă reinstruirea de către fiecare 
şef de instituţie publică a personalului 
subordonat implicat în gestionarea 
situaţiei de urgenţă, continuarea 
anchetei epidemiologice şi recoltarea 
probelor de la persoanele cu care cei 
doi italieni au intrat în contact.

Angajați i de la serviciul de 
ambulanță din Gorj sunt nemulțumiți 
de calitatea echipamentelor de 
protecție și se tem că acestea nu îi 
protejează în fața coronavirusului. Și 
angajații de la Ambulanța Bihor se 
plâng de același lucru, scrie digi24.
ro. Potrivit secretarului de stat Raed 
Arafat, transportul în cazul misiunilor 
de risc înalt nu este asigurat de 
ambulanțe, ci de mașinile ISU sau 
SMURD.

„Aici nu e timp ca orice persoană 
să refuze. Suntem toți într-un sistem, 
se știu riscurile, suntem toți expuși, 
asigurăm protecția personalului, 
dar nu avem timp pentru astfel de 
manifestări. Dacă au probleme, ușa 
este deschisă, să vină să ne spună 

Gorjeancă amendată după ce 
și-a scos calul la plimbare pe 

străzile din Târgu Jiu

O femeie în vârstă de 36 ani, 
din Târgu Jiu, s-a ales cu o amendă 
după ce și-a lăsat nesupravegheat 
vehiculul cu tracțiune animală pe 
strada Termocentralei din municipiu.

„Poliț iști i locali au depistat 
un vehicul cu tracțiune animală 
lăsat fără supraveghere pe strada 
Termocentralei din municipiul Târgu 
Jiu. În urma verificărilor efectuate a 

fost identificată proprietara atelajului, 
numita F.V. în vârstă de 36 ani din 
Târgu Jiu, care a fost sancționată 
contravențional, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 61/1991, 
republicată, pentru sancționarea 
faptelor de încălcare a unor norme 
de conviețuire socială”, au transmis 
polițiștii locali din Târgu Jiu.

Cătălin ANGHEL

care sunt problemele și le rezolvăm”, 
a declarat Raed Arafat, vineri, despre 
echipajul de la Ambulanța Gorj care 
a refuzat să transporte o echipă de 
epidemiologi din cadrul DSP pentru 
recoltare de probe de la un pacient 
suspectat de coronavirus.

„Ne este teamă. La nivel național 

și internațional s-a instituit această 
teamă. Dorim să f im echipați 
corespunzător, să nu ajungem să 
îmbolnăvim familiile, pe noi sau 
pacienții”, a declarat și Cristian 
Aldescu, membru al sindicatului 
Ambulanței Gorj.

Cătălin ANGHEL

A dat buzna în casa soției și a 
încălcat un ordin de protecție
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, 

din oraşul Rovinari, a fost reţinut de 
poliţişti din cadrul Poliției Orașului 
Rovinari pentru 24 de ore şi introdus 
în Centrul de Reţinere şi Arestare 
Preventivă al IPJ Gorj. Acesta este 
bănuit de săvârşirea infracţiunii de 
încălcarea ordinului de protecţie.

„Din cercetările efectuate de 
poliţişti a reieşit faptul că, bărbatul, 
aflându-se sub influenţa băuturilor 
alcoolice, a pătruns în locuinţa 
comună din oraşul Rovinari, unde ar 

fi agresat-o verbal pe soţia sa, de 46 
de ani, adresându-i injurii și expresii 
jignitoare, deși exista un ordin de 
protecție provizoriu emis de poliţişti 
la data de 26 februarie a.c., prin care 
i se interzice bărbatului să se apropie 
de soţie și locuința acesteia”, se arată 
într-un comunicat al IPJ Gorj.

În cauză, poliţiştii continuă 
cercetările sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de încălcare a măsurilor 
dispuse print-un ordin de protecție.

Cătălin ANGHEL
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Eliza Peța-Ștefănescu, deputat PSD de Dolj: 
„România are nevoie de un guvern capabil să 
se ocupe de sănătatea şi siguranţa românilor”
Odată cu anunțarea primelor 

cazuri de coronavirus de pe teritoriul 
României, țara noastră se adâncește 
într-o criză mai profundă, având în 
vedere decizia președintelui Klaus 
Iohannis de a merge în continuare 
pe drumul alegerilor anticipate. În 
opinia deputatului PSD Dolj, Eliza 
Peța-Ștefănescu, președintele pune 
pe primul loc propriile ambiții în loc să 
numească un prim-ministru care ar 
conduce un guvern capabil să treacă 
România prin criza noului virus.

România trece printr-o criză 
politică mai mult decât clară, iar 
aceasta este adâncită și de criza 
coronavirusului care a început să aibă 
incidență și pe teritoriul României. În 
loc să o rezolve și să liniștească apele 
măcar dintr-un punct de vedere, 
președintele Klaus Iohannis jignește 
românii prin nominalizarea la funcția 
de prim-ministru a lui Florin Cîțu, 

ministrul finanțelor, care a îndatorat 
țara și a deschis drumul României 
către o criză pe plan economic.

„Într-un moment în care țara are 
nevoie de stabilitate, de un guvern 
capabil, care să țină situația sub 
control, dar să nu alarmeze populaţia 
inutil, președintele îl numește prim-
ministru pe nimeni altul decât Florin 
Cîțu. Este mai mult decât clar că 
președintele, împreună cu liberalii, 
își continuă scopul obsesiv de a avea 
alegeri anticipate și pun pe planul 
doi cetăţenii României”, a explicat 
deputatul PSD de Dolj, Eliza Peța-
Ștefănescu.

„România are nevoie de o echipă 
guvernamentală care să se ocupe, 
acum, de sănătatea şi siguranţa 
românilor și care să nu aibă alte 
priorități sau o agendă ascunsă. 
Permiteți-mi să mă îndoiesc că un 
potențial guvern condus de Florin 

Cîțu are ca prioritate menținerea unei 
situații stabile în rândul românilor, 
în ceea ce privește coronavirusul. 
Dacă președintele a ales să se joace 
într-atât de-a politica, într-o perioadă 
în care e nevoie de fermitate și 
seriozitate, asta spune foarte multe 
despre cât de mult îi pasă acestuia 

de cetățenii României. Aceștia trebuie 
să rămână bine informați, astfel încât 
să se păstreze o situație de calm, 
însă de prevenție, și nu să fie induși 
în eroare de situații politice neclare 
și de miniștri care nu au ca prioritate 
bunăstarea lor”, consideră deputatul 
PSD de Dolj, Eliza Peța-Ștefănescu.

Stațiunea Băile Govora, 
gata să fie transformată 

în „Orașul ideal”

Govora Băi a fost considerată cea 
mai profitabilă staţiune din România 
ani la rând. Aceasta era căutată pentru 
izvoarele sale iodurate, sulfuroase şi 
bromurate, fiind pe primul loc în 
tratarea afecţiunilor respiratorii, 
ORL şi locomotorii. Acum, se pare 
că s-a ajuns la concluzia că datorită 
uriaşului său potenţial medical şi 
arhitectural poate deveni un oraş 
ideal al României.

Asociaţia ARCHÉ a lansat un 
proiect prin care intenţionează să 
aducă faima şi gloria de altădată a 
unor clădiri istorice din staţiunea 
vâlceană. Proiectul a fost lansat online 

marţi, 25 februarie și reprezintă unul 
dintre cele trei proiecte susţinute 
de Fundaţia Comunitară Vâlcea 
prin programul „Cercul Donatorilor 
Vâlceni”, aflat în acest an la cea de-a 
treia ediţie, care se va desfăşura pe 
data de 18 martie în Bucureşti, scrie 
adevarul.ro.

„Lansăm în lume un nou proiect, 
gândit alături de arhitecţii Ştefania 
Hîrleaţă şi Radu Tîrcă pentru un 
loc fermecător: Băile Govora. Pe 
18 martie, prezentăm proiectul în 
faţa vâlcenilor şi vă invităm să ne 
susţineţi. Ce vrem să facem la şi 
pentru Govora? Pe scurt, dar cu 

bătaie lungă, să mobilizăm şi să 
sprijinim factorii de decizie locali şi 
comunitatea pentru a revitaliza fondul 
construit istoric. Cum ne propunem 
să facem asta, vă povestim pe larg în 
câteva zile”, au promis reprezentanţii 
Asociaţiei ARCHÉ într-o postare pe 

propria pagină de socializare de 
Facebook.

Postarea a inclus și câteva imagini 
cu simboluri al staţiunii Băile Govora 
aflate în stare avansată de degradare 
sau în reabilitare: Pavilionul de Băi şi 
Hotelul Ştefănescu.

Accidentele s-au ținut lanț 
în cartierul Ostroveni din 

Râmnicu Vâlcea
Şoferu l  unui  autobuz ETA 

a provocat un accident rutier în 
cartierul Ostroveni al municipiului 
Râmnicu Vâlcea, pe strada Nicolae 
Iorga. Evenimentul rutier a avut 
loc vineri, 28 februarie 2020, după 
ce conducătorul auto s-a urcat 
la volan într-o stare avansată de 
ebrietate. Se pare că în autobuz 
nu se aflau pasageri şi astfel nu au 
existat victime. Potrivit IPJ Vâlcea, 
conducătorul a pierdut controlul 
volanului şi a lovit cel puţin două 
autoturisme care se aflau parcate pe 
marginea drumului.

Ajunși la fața locului, polițiștii 
rutieri au constatat că şoferul avea 
o alcoolemie de 1,38 mg/l alcool în 
aerul pur expirat. Oamenii legii s-au 

văzut nevoiţi să îl ţină bine pe bărbat, 
pentru a nu se prăbuşi. Acesta 
abia se mai putea ţine pe picioare. 
Individul  a fost dus la spital pentru a 
i se recolta probe biologice de sânge 
în vederea stabilirii alcoolemiei. În 
cauză s-a deschis un dosar penal 
pentru conducerea unui vehicul 
pe drumurile publice în stare de 
ebrietate.

Tot vineri a avut loc un alt accident 
în cartierul Ostroveni al municipiului 
Râmnicu Vâlcea, dar pe strada 
Luceafărului, vizavi de Școala Nr. 10.  
Se pare că evenimentul rutier s-ar 
fi produs pe fondul neacordării de 
prioritate. În urma impactului se pare 
că o persoană a fost rănită.

Cătălin ANGHEL

Foto: adevarul.ro
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HOROSCOP
Ai experimentat in trecut 

modul in care hotararea ta de 
a spune intregul adevar si nimic 
altceva decat adevarul nu poate 
provoca sentimente de rau. 
Astazi incerci sa exerciti un pic 
de tact si diplomatie.

Bani i  s i  pr ietenia se 
amesteca rar. Tine cont de asta 
astazi daca un prieten te cauta 
pentru un imprumut. Ar fi mai 
bine sa il ajuti sa-si strategieze 
modalitatile de a castiga mai 
multi bani. 

Nu vrei altceva decat sa fii 
singur azi. 

Pentru ca acest lucru sa 
se intample, trebuie sa inchizi 
telefonul, calculatorul si sa 
atarni un semn „Nu deranjati” 
pe usa. 

Te dai peste cap deoarece 
aceasta este ziua pentru a-ti 
pune casa in ordine si te-ai 
gandit sa o faci singur. In felul 
acesta se face prea multa 
curatare si organizare pentru o 
persoana. De ce nu ceri ajutor?

Nu te mira daca apar multi 
vizitatori neinvitati astazi. 

A i  pu tea  gazdu i  un 
eveniment social improvizat in 
timp ce vecinii se opresc pentru 
a aduce vesti despre schimbarile 
din zona.

Nu te poti abtine sa te simti 
putin frustrat astazi. Exista locuri 
de mers, oameni de vazut si se 
pare ca nu vrei sa iesi din casa. 
Responsabilitatile tale sunt acasa 
acum si situatia nu se va schimba 
o perioada. 

Astepta-te sa rulezi multe erori 
astazi, chiar daca probabil preferi sa 
stai acasa. Ai obligatii de indeplinit 
pentru prieteni si nu poti suporta sa 
nu ii ajuti. Incearca sa faci totul cat 
mai repede posibil, astfel incat sa ai 
totusi dupa-amiaza libera pentru tine.

Daca ai exagerat cu ceva 
aseara, astazi este posibil sa platesti 
pretul necesar.

 Daca capul tau tipa si sangele 
tau se simte ca melasa, stii ca prea 
multe lucruri bune te pot face sa te 
simti putred! 

Ai energie destula si 
intentionezi sa o folosesti. Cere-
le prietenilor sa ti se alature in 
parc sau poti sa stabilesti un meci 
de tenis pentru dupa-amiaza. 
Bucura-te de ziua in aer liber, dar 
ai grija sa nu te fortezi prea tare. 

Fara indoiala, sunt multe de 
lucru in jurul casei.

 Cu configuratia planetara 
de azi, te simti deosebit de vestit 
pentru ca casa ta sa para cea 
mai buna. Nu trebuie sa intelegi 
totul astazi. 

Astazi ai putea primi vestea 
unei promotii sau a unei noi 
provocari interesante la locul 
de munca. 

Desi este un lucru pe care ti 
l-ai dorit de mult timp, poti ezita 
sa accepti imediat. 

Probabil ca nu te simti 
prea bine astazi. Fara indoiala, 
problema ta este un rezultat al 
suprasolicitarii recente. Nu poti 
invinui pe nimeni in afara de tine 
pentru durerea ta de cap si de 
stomacul naprasnic. 

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  Conexiuni pe
   harta timpului 
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) 
05:09  Conexiuni pe
   harta timpului (R) 
05:30  Banii tăi (R) 
05:55  Imnul României  

08:00  O familie
   modernă 
08:25  Răzbunătorii: 
   Sfârşitul jocului 
11:25  TAG: Dă-o mai departe 
13:05  G-Force: 
   Salvatorii planetei 
14:35  Încă un pic
   de dragoste 
16:00  Ocean’s 8: 
   Jaf cu clasă 
17:50  Parcul de distracţii 
19:15  Batwoman 
20:00  Outsider 
21:00  Avenue 5 
21:30  Larry David,
   inamicul public nr. 1 
22:10  Interviul 
00:00  Ce să faci în 
   Denver după moarte 
01:55  Venom 
03:45  Ura pe care o simți 
06:00  Crăciunul în Grand Valley

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 

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  Pistruiatul 1 -
   Evadatul (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  În compania răzbunării 
22:00  Starea naţiei 

23:00  Focus din 
   inima României 
23:30  Trăsniți (R) 
00:30  În compania
   răzbunării (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  Veterinarul (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  Salvati America 
23:00  Cei tăcuți (R)
01:00  ...Mama ei de 
   tranziție!?! (R) 
03:15  Cei 7 ani de
   masa (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: 
   Furia apelor 
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  Ciclism: Seria Pro 
08:00  Ciclism pe pistă: CM
09:30  Snooker: 
   Campionatul Players
11:00  Schi alpin: CM
13:15  Sărituri cu schiurile: CM
15:00  Ciclism: CM
16:45  Ciclism: Seria Pro - 
   Kuurne-Brussels-Kuurne
17:30  Schi alpin: CM
19:15  Sărituri cu schiurile: CM
20:25  Judo: Turneul de 
   Mare Slem
20:55  Ştirile Eurosport  
21:00  Jocurile olimpice:
   Avanpost olimpic  
21:30  Jocurile olimpice: 
   Interdicţia 
   skateboardingului 
   norvegian  
22:00  Jocurile olimpice: 
   Monştrii valului  
23:00  Ştirile Eurosport  

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

07:30  Eu și colonelul 
09:45  La bloc (R) 

12:15  Sirocco (R) 
14:15  Naufragiați în 
   Laguna Albastră (R) 
16:15  Aventuri în parcul
   de distracții 
18:15  La bloc 
20:30  Operațiune riscantă 
22:30  Marea lovitură 

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  Băieţi de oraş 
02:00  Observator (R) 
02:45  Dragoste 
   de tată (R) 
04:15  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  Rambo: 
   Ultima luptă (R) 
02:00  Lecţii 
   de viaţă (R) 
03:00  Vorbeşte
   lumea (R) 
05:00  Ce spun 
   românii (R) 
06:00  Ştirile Pro Tv
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Raită prin viață | Ţiganiada în anul războaielor 

noastre fără sfârşit. Autodistrugerea
„Am mai spus în editorialele mele, 

care sunt, de fapt, un fel de eseuri 
politice, că nu voi scrie niciodată 
despre politicieni ori partide - nişte 
efemeride -, ci doar despre politică, 
fiindcă ea e veşnică”. Dar gura 
păcătosului adevăr grăieşte. Sorina 
Pintea, anul trecut: „Cred că suntem 
un popor de infractori”/ „Mă puteți 
acuza de orice, dar nu de corupție”. 
I-auzi domne! Hoţul strigă: hoţii! 
Că, nu-i aşa? S-a-ntâlnit hoţul cu 
proştii! „Dacă este ceva de admirat 
la psd-iști este consecvența. Se taie 
cu flexu’ la mână, au boli autoimune, 
vine încălzirea globală, Greta plânge 
că se dezgheață ghețarii, panica 
coronavirusului cuprinde globul, rușii 
bombardează turcii, bursa americană 
se prăbușește ca niciodată, oamenii 
normali se reped să își facă provizii de 
pateu și hârtie igienică, ei ca o stâncă 
în calea vicisitudinilor naturii, nimic 
nu-i mișcă: fură din orice poziție, 
indiferent că sunt la putere sau în 
opoziție, bolnavi sau sănătoși, nu 
contează, ei fură”. BREAKING - Sorina 
Pintea, fost ministru al Sănătăţii, 
reţinută de procurorii DNA. Dan-
Adrian CHERCIU (pe FB).

N-avem timp azi să facem un 
istoric al hoţiilor politice ori al hoţiilor 
politicienilor „în nume propriu”. Ne-au 
furat Romanii şi Traian, Hunii, Turcii, 
Austro-Ungarii, Ruşii, Americanii 
(Bechtel), etc. Tot timpul ne-am 
furat singuri căciula, ca proştii. Pe 
scumpele noastre plaiuri se poartă, 
de ceva vreme, ca-ntr-o pre(a)lungă 
„gâlceavă a Înţeleptului cu Lumea”, 
câteva crâncene „războaie” care, 
pare-se, „s-au transferat”, de la sine, 
ori pe bani frumoşi, ori alte interese, 
în vestul democratic (care are, şi el, 
„războaiele lui”. ale căror consecinţe, 
când se vor termina, nu le putem 
ghici, că nu ştim cum se vor termina. 
Dacă adunăm şi cele câteva „războaie 
clasice”, că avem şi de astea prin 
diverse „zone de conflict”, am putea 
zice că Lumea începutului de secol 
XXI nu stă bine deloc, stă chiar 
pe un butoi cu pulbere (clasică ori 
nucleară - Doamne fereşte!). A uitat 
toată lumea de „loviturile de palat”, 
regalitatea devenind o banală anexă 
a guvernului!?,  un fel de RAPPS, 
de penali, deveniţi biete victime, de 
banii, mulţi, „nemâncaţi” de la UE, de 
„...drumurile noastre, toate...” (- Dan 
Spătaru), de „leu” – moneda noastră 
naţională, de robor, de nivelul de 

trai, de şcoli, de spitale, de popor, la 
urma urmei... Şi „Boborul” urmăreşte 
cu emoţie, desfăşurările de forţe de 
pe câmpurile de bătălie, stupefiat, 
neînţelegând nimic. Că, scuze, cum 
poţi să înţelegi că într-o ŢARĂ pot 
exista mai multe STATE/PARTID sau 
PARTIDE/STAT, cum să se poată 
domne?! E ca-n întâmplarea, reală 
când, ducăndu-i, într-o noapte, că 
m-a prins noaptea pe drum, lemne 
tatălui meu la ţară, mă opreşte 
miliţia şi rămâne stupefiată când 
i-am arătat, pe lângă buletin şi actele 
de transport ale lemnelor de foc, 
la grămadă, şi legitimaţiile de șef 
la poștă, scriitor şi jurnalist, nu se 
poate, domne, nu se poate, repeta 
într-una miliţianul care, ulterior mi-a 
devenit prieten.

Primul care şi-a luat raniţa la 
spinare şi armamentul din dotare 
(vorbele prin care se bagă singur în 
seamă, în domenii care nu-i aparţin 
- guvern, relaţii externe, justiţie, etc.) 
e, cine altul, Marcel CIOLACU, ditamai 
preşedinte, cel care declară război 
„pe viaţă şi pe moarte” (pe moarte 
ştim, dar cum o fi războiul pe viaţă?), 
fără trupă şi comandanţi, doar cu 
mercenari..., „Şi abia plecă bătrânul 
(Dragnea)/ Ce mai freamăt, ce mai 
zbucium! Codrul clocoti de zgomot şi 
de arme şi de bucium,/ Iar la poala 
lui cea verde mii de capete pletoase,/ 
Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-
ntunecoasă;/ Călăreţii (poporul psd) 
umplu câmpul şi roiesc după un 
semn/ Şi în caii lor sălbatici bat cu 
scările de lemn...”. Ce să vorbeşti şi ce 
să taci din moment ce România e în 
prima linie a bramburelii universale? 
Cineva trebuie să-și facă datoria dar, 
cine, într-un război ciudat, atipic, dar 
război, războiul româno-român. Ca 
la noi, la nimeni! Căci, războiul este 
ştiinţa distrugerii, ospăţul morţii, 
unealta finală a polititicii, purgaţie 
indigestă a politicienilor, în care cel 
mai bun om e cel mort. Războiul e 
treaba barbarilor. „Oamenii trebuie să 
pună capăt războiului, altfel războiul 
va pune capăt omenirii”, zice J.F. 
Kennedy.

În sport ave(a)m „paralele 
inegale” (nu ilegale), în presă ave(a)
m, după acea, „mare revoluţie” ( o 
scriu cu literă mică să se-nveţe minte 
să se dea cine nu e, şi să n-o confund 
cu „Marea Revoluţie Socialistă din 
Octombrie”, care a fost de fapt în 
07 Noiembrie ), o presă corectă, un 

PUBLICITATE

prieten edita o revistă săptămânală 
numită „Lege şi fărădelege”,  existau 
„Infractorul”, „Infractoarea”, „Cartel’’, 
„Ora, „Demnitatea”, „Independentul”, 
„Expres magazin”, „Evenimentul 
zilei”, făcusem, eu, cu M. L. Goga 
şi S. Domozină „Jurnalul de Jiu”, şi 
câte altele, în tiraje de-a dreptul 
năucitoare (o spun în cunoștinţă de 
cauză fiindcă, pe vremea aia, eram 
unul din cei care au pus pe roate 
Rodipetul dar şi fiindcă am contribuit 
cu umila mea pricepere la creşterea 
tirajului multor publicaţii, poate 
scriu cândva, că au fost întâmplări 
şi ani extraordinar(e)i..., până când, 
hop, s-a produs „vânzarea”, nu cea 
de pe tarabele și chioşcurile de 
presă, care dădeau valoarea unei 
publicaţii, ci vânzarea pe tarabele 
politice, presa, care e „câinele de 
pază al democraţiei”, fiind vândută 
spre a deveni sluga partidelor. E 
o întâmplare tristă, dar reală, a 
„originalei” noastre democraţii. Nu 
mai am timp de amănunte, deşi 
unele mă amuză. Cum dracu poţi, 
în interes de partid, s-o compari pe 
Viorica Dăncilă cu Florin Câţu, oricât 
de nesuferit ar fi el? Sau pe Ciolacu 
cu Orban?

Toată lumea cea vest i tă a 
„politichiei” româneşti e-ntr-un război 
teribil pe teme false, care n-au nimic 
de-a face cu „boborul” de care-i doare 
undeva, ori cu Ţara.

Încerc să vă duc cu vorba, stimaţi 
cititori, pentru că încă n-am de gând să 
dau drumu la adevăruri. Cert e că „nu-i 
e bine caprei noastre”, vorba ţăranului 
de mai demult. Fiindcă ăştia, aflaţi în 
capul trebii, aleşii noştri, furaţi de cv-ul 
lor, de multe ori fals ori de rahat, au 
uitat că mai există şi poporul care i-a 

ales. Atât au uitat de poporul care i-a 
ales, furaţi de ei înşişi, că, de ani de 
zile, au uitat măcar să calculeze, nu să 
şi asigure, „coşul existenţial” al unui 
trăitor/muritor de pe nemuritoarele 
noastre plaiuri (altă formă de cinism, 
despre care am mai scris). Şi noi, 
puterea, „pentru că putem”, ce facem? 
Circ şi cinism, tovarăşi! Vai nouă!                                                                                                                        

***
M. Eminescu: „… Indicatorul 

esenţial al „omului – elită” este 
caracterul şi nicidecum capacităţile 
intelectuale, astfel în orice ramură 
de activitate socială, acolo unde 
înmulţesc intelegenţele în dauna 
caracterelor este un simptom de 
decadenţă. Aceasta începe ca orice 
epidemie, numai pe ici colea, apoi se 
generalizează… Intelegenţa poate 
duce la o hotărâre bună, iar voinţa la 
o executare bună. Dar şi hotărârea şi 
executarea pot fi păgubitoare altora şi 
obştei, dacă sunt lipsite de caracter”.

Mihai MĂCEȘ
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Revistă de cultură și timp liber

Rezolvare Sudoku, Luni 24 Februarie 2020

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

de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare integrama vineri 28.02.2020

C, T, SARIC, LEVA, FATIS, RITA, VIN, PA, S, I, 
UNICATI, SATE, TURN, ZIARE, AV, II, ME, ABA,
MI, ASMUT, FUDULI, NA, TOLE, RIT, BELI, SECI.
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SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București 
merg la braț în sferturile Ligii Campionilor

SCM Rm. Vâlcea s-a calificat în 
sferturile Ligii Campionilor după 
victoria cu Savehof, scor 28-20. 
Campioana României a controlat 
autoritar partida, iar cu acest 
succes și-a asigurat calificarea în 
sferturile competiției. În ultima etapă, 
campioana României va juca un meci 
de palmares, în Ungaria, cu Gyor.

SCM Râmnicu Vâlcea: Batinovic, 
Ciucă, Dumanska; Băcăoanu, Badea 
3, Da Silva, Elghaoui 4, Florica, Glibko 
1, Gonzalez 7, Liscevic 6, Lopez, 
Norgaard 5, Stamin 1, Trifunovic 1, 
Zamfirescu.

Antrenorul vâlcencelor se așteaptă 
să dea piept cu o formație mult mai 
puternică decât SCM în sferturi și, 
chiar dacă nu vrea să-și încheie 
aventura în Ligă, tehnicianul spune 
ca ar fi o minune ca elevele sale să 

obțină calificarea în Final Four.
„Vâlcea așteaptă de șapte ani 

acest moment. E un oraș care trăiește 
și respiră handbal. Sunt mulțumit că 
am readus echipa pe harta Europei. 
Le mulțumesc fetelor pentru tot 
ceea ce au făcut în acest sezon, 
chiar dacă au fost și momente grele, 
cu probleme de lot, cu accidentări 
Așteptăm adversarul din sferturile 
de finală, o să fie o echipă foarte 
puternică. Pentru noi calificarea în 
sferturi e un bonus, în primul sezon 
sub actuala denumire, nu știu câți 
s-ar fi așteptat să ajungem aici. 
Eu nu vreau să ne oprim aici, dar 
sunt obiectiv și spun clar că ar fi un 
miracol să ne calificăm în Final Four”, 
a adăugat Pera.

Vâlcea va termina pe poziţia a 
patra şi  va juca pentru un loc în Final 
Four cu ocupanta locului 1 din prima 
grupă principală.

„E o mare realizare. Am realizat 
primul nostru obiectiv, să mergem 

în sferturile de finală. E frumos să 
faci parte dintre cele mai bune opt 
echipe din lume. Atât Rostov, cât şi 
Metz sunt echipe bune, dar prefer să 
merg în Franţa decât în Rusia, aşa că 
o prefer pe Metz” a mărturisit Asma 
Elghaoui, jucătoarea de la Vâlcea.

Totodată, handbalistele de la 
CSM București s-au calificat și 
ele matematic în „sferturile” Ligii 
Campionilor la handbal feminin. 
Kristiansand, formația care putea să 
le detroneze pe „tigroaice”, a pierdut 
cu Rostov, scor 29-32.Conectat la deciziile CIO legate 

de coronavirus, COSR păstrează 
starea de încredere în rândul 

sportivilor români care se 
pregătesc pentru Tokyo 2020
Toshiro Muto, președintele 

Comitetului de Organizare al Jocurilor 
Olimpice Tokyo 2020, a admis într-o 
declarație de presă că sunt probleme 
la nivel mondial legate de epidemia 
de coronavirus (COVID - 19) dar a 
declarat că Japonia respectă graficul 
de pregătire pentru competiția 
olimpică și a dat asigurări că Guvernul 
Japoniei va lua măsuri pentru 
siguranța celor care vor participa la 
Jocurile Olimpice de la Tokyo, între 
24 iulie – 09 august 2020.

Fo s t u l  v i c e p r e ș ed i n t e  a l 
Comitetului International Olimpic 
(CIO) Dick Pound, actualmente 
membru CIO pentru Canada, a 
lansat o opinie personală:  Jocurile 
Olimpice ar putea fi anulate din cauza 
extinderii epidemiei de COVID -19.

Referitor la sportivii români, 
săptămâna trecută o parte dintre 
ei și-au întrerupt cantonamentele 
de pregătire din Italia și s-au întors 
acasă. Au venit deja loturile de 

canoe și box, iar canotajul urmează 
să sosească. Sandu Pop, secretarul 
general al Federației Române de 
Canotaj, a informat azi Comitetul 
Executiv al COSR că zona în care sunt 
cantonați românii nu a fost afectată 
de epidemie și că s-a luat această 
hotărâre tocmai pentru siguranța 
sportivilor și antrenorilor, pentru a 
evita o eventuală carantină în Italia.

„Suntem atenți și la curent cu tot 
ce se întâmplă la loturile olimpice 
ale României. Păstrăm normalitatea 
și starea de încredere în rândul 
sportivilor și antrenorilor care se 
pregătesc pentru Jocurile Olimpice, 
dar și pentru cei care încă luptă 
pentru calificare. Suntem conectați 
la hotărârile Comitetului Olimpic 
Internațional și vom informa lumea 
sportului despre deciziile oficiale 
pentru  continuarea pregătirii în 
vederea participării la JO!” a punctat 
Mihai Covaliu, președintele COSR.

sursa: cosr.ro
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Florin Gardoș, din nou în iarbă!
Fundașul a strâns doar 14 minute într-un meci oficial în acest sezon pentru CSU Craiova

Satelitul CSU Craiova a jucat un 
meci amical contra echipei a doua 
a celor de la Astra Giurgiu. Prilej să 
i se dea drumul pe teren și lui Florin 
Gardoș, 31 de ani. Jucătorul a bifat 70 
de minute în meciul câștigat de olteni 
cu 1-0, grație reușitei lui Șerban, 
de la punctul cu var. Fostul stelist 
are doar 14 minute în acest seon 
pentru formația olteană. El a jucat 
doar în data de 18 iulie 2019, în CSU 
– Sabail, scor 3-2, din preliminariile 
Europa League. Meci în care s-a și 
rupt, de altfel. În total, în cei 2 ani de 
când a ajuns în Bănie, fie din cauza 
accidentărilor, fie a conflictelor cu 
antrenorii, Gardoș a jucat în doar 11 
meciuri din aproape 80 posibile. A 
strâns 732 de minute și a dat un gol, 
contra celor de la Sportul Snagov, 
într-o fază incipientă din sezonul 
trecut al Cupei României.

Gardoș a aterizat la Craiova, 
sub formă de împrumut, de la 

Southampton, în iarna lui 2017/2018. 
Echipa din Premier League, cu care 
intrase în ultimele șase luni de 
contract, a acceptat să-i plătească și 
o parte din salariu, numai să-l știe la 
distanță considerabilă de stadionul 
St Mary`s. Decizia englezilor are o 
explicație bazată pe cifre: 770.000 
de euro a plătit Southampton pe 
fiecare dintre cele 18 apariții ale 
lui Gardoș în tricoul echipei, având 
în vedere suma de transfer, plus 
salariul fostului internațional român. 
Așa că au profitat de oportunitatea 
deschisă de CSU și i-au făcut vânt, 
acceptând să suporte și o parte din 
salariul jucătorului, pe parcursul 
împrumutului la Craiova.  

În vara lui 2018, Rotaru anunța 
triumfător pe site-ul clubului pe care-l 
patronează că a reușit să-l convingă 
pe Gardoș să semneze pentru 2 ani. 
La rândul său, jucătorul sătmărean 
posta pe facebook: „Pentru că mi-a 
întins o mână într-un moment în 
care alţii mi-au întors spatele, şi 
pentru că am fost primit şi adorat 

de suporteri din prima clipă, am 
decis să semnez un nou contract cu 
Universitatea Craiova, pe încă doi 
ani. Vă mulţumesc din suflet tuturor”.

Cu contractul iscălit, Gardoș a 
intrat rapid în conflict cu antrenorul 
Devis Mangia, care a lăsat să se 
înțeleagă: ori eu, ori el. Ultimul meci 
în care a apărut în campionat: 20 
august 2018, cu Chiajna, înfrângere 
1-0. A mai urmat jocul cu Snagov, din 
Cupă, în care a și marcat. Clubul a 

ales antrenorul, așa că Gardoș a fost 
apoi împrumutat la Iași, unde și-a 
spart nasul și a jucat puțin. A revenit 
în Bănie la capătul împrumutului și 
și-a rupt piciorul la capătul celor 14 
minute bifate cu Sabail. Faptul că 
Florin Gardoș nu e privit ca o opțiune 
fiabilă este și proaspătul transfer al 
lui Claude Dielna, cooptat în lotul 
oltean după 5 luni de inactivitate. În 
vară, contractul dintre CSU și Gardoș 
se încheie.

Iubita unui fotbalist al 
CSU a jucat un „bilet 
pamflet” la pariuri!

După ce a postat biletul pe Instagram a
 început să se apere: „meciurile nu au nicio 

treabă cu Liga 1”.
Ovidiu Bic, jucător care are 

contract cu CSU până în 2023, iar 
până în vară e împrumutat la Chindia 
Târgoviște, are o iubită: Roxana. 
În timpul liber, Roxana face bilete 
la pariuri, pe care le urcă pe Insta 
Story, câteodată cu mesajul „Să fie 
cu noroc”. Dar nu a avut prea mult, 
că a pierdut biletul.

Roxana a explicat pentru ProSport 
că a fost de fapt un bilet pamflet, 
că nu sunt meciuri din Liga 1, și că 
Ovidiu nu era la curent cu hobby-
ul ei: „Am avut o întâlnire cu niște 
prietene în Mediaș. Nu avem treabă 
cu pariurile, ne-am prostit și am pus 
un bilet cu meciuri ce nu au nicio 
treabă cu Liga 1! Oricine se uită la 

ce meciuri erau își dă seama că a 
fost mai mult un bilet pamflet! Cine 
cunoaște fotbal și pariurile nu ar juca 
niciodată ce am pus noi acolo. Până 
și miza era de 1 leu! Nu am obiceiul 
să pun la pariuri, iar Ovidiu nici atât! 
El nu ar face niciodată așa ceva. 
Chiar nu vreau să-i pătez numele 
cu așa ceva. El habar n-a avut de 
biletul ăsta”.

Ovidiu Bic a fost coechipier la 
Chindia Târgoviște cu Mihai Voduț, 
jucător care a fost suspendat doi ani 
de Comisia de Disciplină a FRF pentru 
că a pariat pe meciurile din Liga 1. 
Pasiunea lui Voduț pentru pariuri a 
fost făcută publică de iubita lui.

Cosmin COJOCĂREANU


