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Slătinean, acuzat că a ignorat
regulile izolării

Un bărbat de 41 de ani, din
Slatina, recent întors de la Milano,
Italia, și care se afla izolat la domiciliu
în contextul epidemiei de coronavirus,
s-a ales cu o sancțiune după ce,
sâmbătă dimineaţa, a ignorat regulile
izolării și a plecat spre Craiova fără
să fi cerut încuviințarea autorităților
abilitate.
În plus, el declarase date nereale

în legătura cu adresa de domiciliu la
intrarea în țară, scrie olt-alert.ro
Reprezentanții Direcției de
Sănătate Publică (DSP) Olt au
fost primii care s-au sesizat în
acest caz.
Aceștia au luat legătura telefonic
cu bărbatul și au înțeles că intenția
acestuia era să părăsească domiciliul,
deși se afla în perioada celor 14 zile

Prinşi băuţi la volan

Doi bărbaţi s-au ales cu dosare
penale după ce au fost prinşi băuţi
la volan.
Poliţiştii olteni au depistat pe
strada Prelungirea Pitești, din
municipiul Slatina, un bărbat, de
47 ani, din municipiul Craiova,
județul Dolj, în timp ce conducea un
autoturism, având o alcoolemie de
0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat,
acesta refuzând recoltarea de probe
biologice.
Potrvit purtătorului de cuvânt al
IPJ Olt, Alexandra Dicu: „În cauză a
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fost întocmit dosar penal sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de refuzul sau
sustragerea de la recoltarea de probe
biologice”.
Un alt bărbat a fost prins de
polițiști pe strada Trandafirilor, din
orașul Balș, în timp ce conducea un
autoturism, având o concentraţie
alcoolică de 0,69 mg/l alcool pur în
aerul expirat.
Polițiștii au întocmit dosar penal
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
conducerea unui vehicul sub influenţa
alcoolului sau a altor substanţe.
Adresa: Centrul
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Strada Târgului,
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de izolare la domiciliu.
Potrivit purtătorului de cuvânt
al DSP Olt, Gabriela Gogiu, „Am
primit chestionarul pe care bărbatul
l-a completat la intrarea în țară și
ne-am dat seama că dânsul date
incomplete în legătură cu adresa de
domiciliu. L-am contactat telefonic și
dânsul ne-a spus că ar dori se plece.
Am anunțat organele competente,
respectiv Poliția Română”.
Bărbatul a fost căutat zadarnic
de poliţişti prin Slatina, oamenii legii
aflând ulterior că el plecase spre
Craiova. Polițiștii au luat legătura
cu acesta telefonic, spunându-i
și convingându-l că trebuie să se
			

			

întoarcă la domiciliu.
El a fost preluat apoi de un
echipaj de poliție și dus la Direcția
de Sănătate Publică (DSP) Olt, unde
i s-au întocmit o nouă decizie de
izolare la domiciliu și unde bărbatul
a semnat o declaraţie pe propria
răspundere că nu va mai părăsi
domiciliul vreme de 14 zile.
Slătineanul s-a ales cu o
sancțiune aplicată de DSP pentru
nerespectarea măsurilor privitoare
la prevenirea sau combaterea bolilor
infectocontagioase. A avut noroc,
pentru că legea prevede amenzi de
până la 20.000 de lei în astfel de
cazuri.

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:

Data

05.03

10.03

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Craiova

PT 322 - cart. Corniţoiu, magazine zona
Unitaţii Militare

09:00 - 17:00

Leu

PTA 1 Leu, PTA 2 Leu, PTA 4 Leu, PTAB 8
Leu, PT terți: PTA VALCOS Holding; PTA
SERICICOL, PTA 1 Fermă Vegetală

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 17:00

Craiova

PT 464 - Platforma industrială Şimnic

09:00 - 17:00

Craiova

PT 268 - cart. Craiovița Nouă, străzile:
George Enescu, Oltenia, zona blocurilor: 39,
40, 40 A1, 40 B1, 41 A1, 41 B1, 40 B1, 40 B2,
43, 44, PT terţi: PT 737 Supermarket LIDL

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

PT 76 - Teatrul Naţional
PT 6 (PA 1 Cocor) - Liceul de Artă, Casa
Armatei, b-dul 1 MAI, zona blocurilor: 1B, 1A,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 6A, 6B, 6C, 6D, 6F,
6E, străzile: Gheorghe Chiţu, Gheorghe Doja,
Arţarului - zona blocurilor: M4, M5, M6, M7,
M8, M9, M10, M 11, M12, M13, M14, străzile:
Deva, Buziaş, Calea Unirii, Dealul Spirei,
Matei Basarab, HOTEL PRESTIGE

09:00 - 17:00

Lipovu,
Cerăt,
Giurgiţa

09:00 - 17:00

Basarabi

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
PTA 1 Basarabi, PTA 2 Basarabi, PTA 3
Basarabi, PTA 4 Basarabi,

09:00 - 17:00

Băileşti

PTCZ 30 Decembrie Băileşti

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.
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Procesul comisarului șef de la IPJ Dolj
care ar fi furat banii colegilor, amânat
pentru pregătirea apărării
Judecătorii de la
Tribunalul Dolj au decis,
la sfârșitul săptămânii
trecute, să amâne pentru
25 martie procesul
fostului șef al Serviciului
Financiar – Contabilitate
de la Poliția Județeană
Dolj, comisar – șef Leontin
Peca. El a fost trimis în
judecată de DNA Craiova,
fiind acuzat că a furat din
banii colegilor. Paguba
este de aproape
180.000 lei.
Camelia SÂRBU
office@jurnalulolteniei.ro
Săptămâna trecută, la primul
termen de judecată, Tribunalul
Dolj a admis solicitarea avocatului
fostului șef al Serviciului Financiar –
Contabilitate de la Poliția Județeană
Dolj, comisar – șef Leontin Peca, și
a amânat procesul pentru pregătirea
apărării: „faţă de cererea apărătorului
ales al inculpatului pentru pregătirea
apărării, se amână cauza la 25 martie
2020”, se arată în hotărârea instanței.
Reamintim că reprezentanții
Direcției Naționale Anticorupție
(DNA) Craiova au anunțat că în
luna noiembrie 2019 a fost trimis
în judecată fostul șef al Serviciului
Financiar – Contabilitate de la Poliția
Județeană Dolj, comisar – șef Leontin
Peca. Potrivit anchetatorilor, în
perioada februarie 2012 – februarie
2014, acesta a falsificat statele de
plată şi și-ar fi însușit fără drept
sume de bani, ca de exemplu sporuri
pentru lucrări de excepție sau misiuni
speciale, la care nu avea dreptul, în
valoare totală de 28.705 lei.
Acționând în această manieră,
inculpatul ar fi prejudiciat bugetul
I.P.J. Dolj cu suma de 55.324 lei.
Pe de altă parte, el este acuzat că
a virat bani din fondurile IPJ Dolj în
conturile unei asociaţii a poliţiştilor,
bani pe care apoi el i-a încasat.
„În perioada 2010 – 2013, cu

încălcarea prevederilor legale,
același inculpat a dispus efectuarea
unor tranzacții bancare nejustificate
din fondurile financiare ale I.P.J. Dolj
în contul bancar al unei asociații a
polițiștilor, prin virarea unor sume
de bani mai mari decât cele reținute
cu titlu de cotizație din salariile
membrilor, ulterior însușindu-și
suma de 150.618 lei.
În cauză, Inspectoratul de Poliție
al Județului Dolj s-a constituit
parte civilă cu suma de 28.697
lei, reprezentând paguba creată
unității prin încasarea de drepturi
salariale necuvenite și cu suma
de 150.618 lei, reprezentând
transferurile nelegale de bani din
contul Inspectoratul de Poliție al
Județului Dolj în contul asociației
respective”, arată DNA.
Peca Leontin este acuzat acum
de abuz în serviciu, dacă funcționarul
public a obținut pentru sine ori
pentru altul un folos necuvenit, în
formă continuată (22 fapte), fals
informatic, în formă continuată,
fals material în înscrisuri oficiale, în
formă continuată, uz de fals, în formă
continuată, sustragere sau distrugere
de înscrisuri, în formă continuată.
Pentru aceste fapte el a fost trimis în
judecată în stare de libertate, dosarul
său aflându-se acum la Tribunalul
Dolj.
Anchetatorii au pus sechestru
pe unele bunuri imobile deținute de
Peca Leontin.

D o s a r u l s -a î n r e g i s t ra t p e
8 noiembrie 2019 la Tribunalul
Dolj. A fost analizat în camera
prelminară, iar luni, 6 ianuarie
a.c. instanța a dispus începerea
procesului: „Constată legalitatea
sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.
62/P/2014 din data de 07.11.2019
al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA –
Serviciul Teritorial Craiova, privind
pe inculpatul Peca Leontin, trimis în
judecată, în stare de libertate, pentru
săvârşirea infracţiunilor de fals
informatic, în formă continuată, prev.
de art.325 C.pen. cu aplic. art.35
alin.1 C.pen. (22 acte materiale);
fals material în înscrisuri oficiale, în
formă continuată, prev. de art.320
alin.1 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1
C.pen. (22 acte materiale), ambele
cu aplicarea art.38 alin.2 C.pen.; uz
de fals, în formă continuată, prev.
de art.323 C.pen. cu aplic. art.35
alin.1 C.pen. (22 acte materiale):
abuz în serviciu, în formă continuată,
prev. de art.13/2 din Legea 78/2000
rap. la art.297 alin.1 C.pen. cu
aplic. art.35 alin.1 C.pen. (22 acte
materiale); sustragere sau distrugere
de înscrisuri, în formă continuată,
prev. de art.259 alin.1 şi 2 C.pen.
cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (22
acte materiale); abuz în serviciu, în
formă continuată, prev. de art.13/2
din Legea nr.78/2000 rap. la art.297
alin.1 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1
C.pen. (8 acte materiale) şi art.5

C.pen., în final cu aplic. art.38 alin.1
C.pen., a administrării probelor şi
a efectuării actelor de urmărire
penală. Dispune începerea judecăţii
cauzei privind pe inculpatul
Peca Leontin, pentru săvârşirea
infracţiunilor de fals informatic,
în formă continuată, prev. de
art.325 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1
C.pen. (22 acte materiale); fals
material în înscrisuri oficiale, în
formă continuată, prev. de art.320
alin.1 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1
C.pen. (22 acte materiale), ambele
cu aplicarea art.38 alin.2 C.pen.; uz
de fals, în formă continuată, prev. de
art.323 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1
C.pen. (22 acte materiale): abuz în
serviciu, în formă continuată, prev.
de art.13/2 din Legea 78/2000 rap. la
art.297 alin.1 C.pen. cu aplic. art.35
alin.1 C.pen. (22 acte materiale);
sust ragere sau dist rugere de
înscrisuri, în formă continuată,
prev. de art.259 alin.1 și 2 C.pen.
cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (22
acte materiale); abuz în serviciu, în
formă continuată, prev. de art.13/2
din Legea nr.78/2000 rap. la art.297
alin.1 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1
C.pen. (8 acte materiale) și art.5
C.pen., în final cu aplic. art.38
alin.1 C.pen. Fixează termen de
judecată după rămânerea definitivă
a prezentei încheieri. Cu drept de
contestaţie în termen de 3 zile de la
comunicare. Pronunţată în camera
de consiliu, azi, 06 ianuarie 2020”.
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„Mărţişoare” cu cocaină şi cannabis.
Patru bărbaţi, încătuşaţi

Patru bărbaţi au fost încătuşaţi
de poliţiştii de la crimă organizată
Mehedinţi, fiind acuzaţi de cultivare,
fabricare şi vânzare de droguri de
mare risc.
Au fost prinşi cu cocaină şi
cannabis în urma unei acţiuni derulată
de poliţişti cu prijinul DIICOT.
Doi dintre ei, unul de 41 ani,
celălalt de 42 ani, ambii din Drobeta
Turnu Severin, au fost prinşi în
flagrant în timp ce ar fi primit, în
parcarea unui resturant din oraş, un

colet adus din Belgia de un alt bărbat
de 30 de ani, din aceeași localitate.
Drogurile fuseseră aduse în ţară prin
punctul de trecere a frontierei de stat
din localitatea Nădlac, judeţul Arad.
Pachetul ar fi conținut 250 de
grame de cocaină și 102 grame de
cannabis.
“La data de 01.03.2020, procurorii
DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinți
împreună cu ofițeri de poliție judiciară
din cadrul SCCO Mehedinți au
procedat la efectuarea unei acțiuni
de prindere în flagrant a inculpatului
B.I. după ce acesta a predat, în
parcarea aceluiași restaurant de
pe raza municipiului Drobeta-Turnu
Severin, inculpaților T.I.V. şi P.B.M,
un alt colet, ce ar fi conținut 250
de grame de cocaină și 102 grame
de cannabis, produse stupefiante
ce urmau a fi comercializate către
consumatorii de pe raza județului
Mehedinți”, arată DIICOT.
Ulterior, procurorii DIICOT – Biroul
Teritorial Mehedinți împreună cu
ofițeri de poliție judiciară din cadrul
SCCO Mehedinți au făcut 5 percheziții
domiciliare în Drobeta-Turnu Severin,
ocazie cu care au fost ridicate sumele
de 5.400 de lei și 450 de euro, 2 cântare
electronice, un laptop, un card de
memorie, 11 telefoane mobile și cartele

SIM, precum și materiale pirotehnice.
“La data de 01.03.2020,
procurorii Direcției de Investigare
a Infracțiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism – Biroul
Teritorial Mehedinți au dispus
reținerea pentru o perioadă de 24
ore a inculpaților B.I., P.B.M., T.I.V. și
C.L.V., pentru săvârșirea infracțiunilor
de cultivarea, producerea, fabricarea,
experimentarea, extragerea,
prepararea, transformarea, oferirea,
punerea în vânzare, vânzarea,

Prefectul s-a întâlnit cu
reprezentanții marilor
centre comerciale din județ

Prefectul județului Mehedinți,
Cristinel Pavel, s-a întâlnit
cu reprezentanții marilor rețele
comerciale din județ . La întâlnire
au participat și viceprimarul Daniel
Cîrjan, comisarul șef adjunct Felix
Manta de la Comisariatul Județean
pentru Protecția Consumatorilor
Mehedinți și directorul Direcției de
Sănătate Publică Mehedinți, Miruna
Constantin. Întâlnirea a avut loc la
sediul Instituției Prefectului județul
Mehedinți și a vizat o informare cu
privire la măsurile de sănătate publică
instituite de către Guvern și Ministerul
Sănătății în această perioadă.
,,Între măsurile discutate a fost
și cea privind evitarea aglomerărilor
din magazine. Reprezentanții marilor
persoană de sex feminin, de 39 de centre comerciale au precizat faptul
ani, din localitate cu privire la faptul
că fiul său, Băraru Eduard Georgian,
de 11 ani, din aceeași localitate a
plecat voluntar de la domiciliu și nu
a mai revenit.
În urma sesizării, a fost dispusă
căutarea la nivel național și consemn
USR Mehedinți anunță încheierea
la frontiera de stat a României.
Semnalmente: persoana dispărută negocierilor cu partenerii de la PLUS
are ochi albaștri, față ovală, păr Mehedinți, prin semnarea unui
blond, scurt, cu fir drept, 1,30 metri “Protocol de asociere” și a unui
înălțime, constituție ateltică. În “Acord de negociere”, înțelegeri
momentul dispariției minorul era ce pun bazele “Alianței USR-PLUS
îmbrăcat cu echipament sportiv gri, Mehedinți”.
”Facem precizarea că întregul
geacă de culoare gri și pantofi sport
proces a presupus o dezbatere
gri cu șireturi verzi.
Oricine poate oferi detalii cu privire publică, negocieri în “Comisia de
la persoana dispărută este rugat sa negociere USR-PLUS”, precum și
apeleze Serviciul de Urgenţă 112 votul în Conferința Județeană a
sau să contacteze cea mai apropiată USR. Elementele care au stat la
baza deciziilor au fost: competența
unitate de poliţie!
Iulian Gogonea și exprimarea politică a candidaților,

L-ați văzut pe acest
copil dispărut?

distribuirea, livrarea cu orice titlu,
trimiterea, transportul, procurarea,
cumpărarea, deţinerea ori alte
operaţiuni privind circulaţia drogurilor
de risc şi de mare risc, fără drept și
introducerea sau scoaterea din ţară,
precum şi importul ori exportul de
droguri de mare risc, fără drept”, au
mai transmis procurorii.
Cei patru urmau a fi prezentaţi,
luni, instanţei cu propunerea de
arestare preventivă.
Ana-Maria CONSTANTINESCU

că au pus la dispoziția clienților și
angajaților materiale dezinfectante și
că au stocuri suficiente de alimente
pentru o cerere mai mare din partea
clienților” se arată într-un comunicat
de presă emis de Prefectura Mehedinți.
Iulian Gogonea

USR-PLUS are candidaţi la
Primăria Drobeta şi Consiliul
Judeţean Mehedinţi

Un minor, de 11 ani, din municipiul
Drobeta Tr. Severin, județul Mehedinți,
a plecat voluntar de la domiciliu și nu
a mai revenit!
Polițiștii fac apel la cetățeni pentru
identificarea acestuia!
La data de 23 februarie 2020, ora
23.04, Poliția municipiului Drobeta
Turnu Severin a fost sesizată de o

codul de integritate asumat de ambele
partide, poziția celor două partide în
preferințele electoratului, nivelul de
dezvoltare a rețelelor teritoriale”, se
arată într-un comunicat de presă al
USR Mehedinți.
Conform acordurilor încheiate,
Alianța USR-PLUS va avea candidat
comun la președinția Consiliului
Județean Mehedinți pe Laurențiu
Ștefănescu (USR), iar la Primăria
municipiului Drobeta Turnu Severin
pe Elena Călin (PLUS).
Sursa: psnewsmehedinţi.ro
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Vânzătorii de mărțișoare de la tarabe
pierd în lupta cu marile magazine
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
Comercianții de mărțișoare din
Piața Mihai Viteazul susțin că anul
acesta vânzările de 1 martie au scăzut
în comparație cu cele din 2019, chiar
dacă o mare parte dintre ei au afișat
prețuri mai mici.
Mulți comercianți de la tarabele
din centrul Craiovei dau vina pe marile
magazine pentru scăderea vânzărilor
și spun că tinerii preferă să cumpere
mărțișoare dintr-un supermarket,
pentru că le este mai comod. Unii

vânzători consideră, însă, că dorința
de cumpărare a oamenilor a scăzut
față de anii precedenți.
Cele mai multe mărțișoare sunt
cumpărate de elevi și tineri, care
preferă brățările cu model simplu, în
detrimentul broșelor.
„Mai mult copiii de școală cumpără
și domnii, pentru colegele de muncă.
Cel mai mult cumpără brățări, că
acum așa se poartă mărțițorul, la
mână”, afirmă o doamnă de la o
tarabă din centrul orașului.
Cei care vând flori în această
perioadă acuză, de asemenea, o

cerere scăzută, dar speranța lor și
a celorlalți stă în ziua de 8 martie,
când craiovenii le vor face un cadou
mamelor.
Mulți vânzători au scăzut prețurile
pe 2 martie, cu gândul că astfel îi vor
atrage pe cei care nu au oferit, încă,
un mărțișor doamnelor din viața lor.
„Ieri le-am dat cu 4 lei, acum

le dau cu 3, că poate așa cumpără
l u m e a ”, s p u n e u n v â n z ă t o r
nemulțumit.
Deși vânzările sunt în scădere,
numărul tarabelor din Piața Mihai
Viteazul este mai mare decât în
anii trecuți, iar craiovenii au de ales
dintr-o varietate de mărțișoare și
flori.

Aproape 2000 de doljeni au luat bani
pentru tomate. Programul continuă

1.936 de doljeni au beneficiat,
anul trecut, de Programul „Tomata”.
Numărul acestora a crescut an de an.
Faţă de 2017, în 2019 a fost de trei
ori mai mare.
Potrivit reprezentanților Direcției
pentru Agricultură Județeană Dolj,
în program au fost înscriși 2.085
de doljeni. 149 dintre ei fie au fost
declarați neeligibili, fie nu au finalizat
proiectul și astfel nu au mai primit
ajutorul bănesc.
Suma totală plătită către

legumicultorii din judeţul Dolj, în anul
2019, a fost de 27.087.350,40 lei.
Cea mai mare creștere a numărului
de beneficiari se poate observa
comparând situația din 2017 cu cea
din 2019. Astfel, în 2017 au fost
înregistrați 620 de beneficiari, în
2018 au fost 1.539, iar anul trecut
au fost 1.936.
„Comparativ cu anul 2018, în
anul 2019 numărul legumicultorilor,
beneficiari ai programului de sprijin
a fost mai mare, însă comparativ cu

anul 2017 creșterea nu a mai fost
la fel de semnificativă”, conform
Direcției pentru Agricultură Dolj.
Valoarea sprijinului este de 3000
euro/ 1000 mp plantați cu tomate,
cu condiția valorificării producției
până la data 15 iunie pentru ciclu l
și noiembrie – 20 decembrie, pentru
ciclu al II-lea.
„Ajutorul de minimis pentru
aplicarea programului de susținere a
produsului tomate în spații protejate”
continuă și în acest an.
Termenul limită de înscriere
în program este 15 aprilie 2020,
iar termenul limită de valorificare
a producției este 15 iunie 2020,
inclusiv.
“În plus, pentru a avea siguranța
că tomatele ce vor fi oferite populației
vor avea o calitate cât mai bună,
beneficiarii trebuie să deţină un
registru de evidență a tratamentelor
de protecție a plantelor, ce va fi
verificat de către inspectorii Autorității
Naționale Fitosanitare.
Reprezentanții Direcțiilor pentru
Agricultură Județene efectuează
verificări la începutul rodirii și înainte

de începerea recoltării în vederea
evaluării producției.
Bugetul total al programului
pentru Ciclul I este de aproximativ
40 milioane euro, iar beneficiarii
trebuie să valorifice o cantitate de 3
tone/1.000 mp.
Principalele modificări pentru anul
2020 au avut în vedere îmbunătățirea
programului, astfel încât consumatorii
să beneficieze de tomate de calitate
din producția autohtonă.
Ca element de noutate, în anul
2020, verificarea preliminară a
dosarelor și instruirea fermierilor
privind respectarea normelor de
utilizare a produselor de protecția
plantelor se va realiza de către
reprezentanții Direcțiilor pentru
Agricultură județene și respectiv, de
către inspectorii Autorității Naționale
Fitosanitare, la Primăria localității
respective”, au anunţat reprezentanţii
Ministerului Agriculturii.
Conform acestrora, măsura
va fi luată în special pentru cele
câteva județe unde sunt foarte mulți
beneficiari și pentru a venii în sprijinul
fermierilor.
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Tânără în vârstă de 18 ani, căutată
de polițiștii din Novaci

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului
Novaci au fost sesizați de un bărbat,
de 64 de ani, din comuna Bengești
Ciocadia, despre faptul că nepoata sa,
Costea Patricia Adina, în vârstă de 18
ani, ar fi plecat de la domiciliu și nu a
mai revenit. Tânăra locuia temporar
la bunicii săi, iar aceștia nu au mai
putut lua legătura cu ea.
Semnalmente: - înălțime 1,60
m, greutate aproximativă 45 kg,
păr castaniu lung, ochi căprui, față
lunguiață, ten deschis. La data
plecării, aceasta era îmbrăcată cu
pantaloni de blugi culoare albastră,

bluză bleumarin și geacă albastră,
iar în picioare, purta pantofi sport de
culoare roz.
„Polițiștii gorjeni desfășoară
activități specifice pentru identificarea
minorei și fac apel la cetățenii care pot
oferi indicii, să apeleze numărul unic
de urgență 112 sau să se deplaseze la
cea mai apropiată unitate de poliție”,
se arată într-un comunicat al IPJ Gorj.

Un bărbat din Bengești
Ciocadia și-a bătut
mama de 1 martie

A pierdut banii la jocuri de
noroc și a ajuns în arest
Un bărbat în vârstă de 39 de ani,
din comuna Țânțăreni, a fost reținut
pentru 24 de ore și introdus în Centrul
de Reținere și Arestare Preventivă
al IPJ Gorj. Acesta este bănuit de
săvârşirea infracţiunilor de tulburarea
ordinii și liniștii publice și folosirea fără
drept de obiecte periculoase.
Individul a pierdut bani la jocuri de
noroc și a devenit agresiv. În stare de
ebrietate, acesta l-ar fi amenințat pe
casierul sălii de jocuri.
„În timpul nopții, când acesta
se afla în incinta unei săli de jocuri
electronice, de pe raza localității sale
de domiciliu, ar fi amenințat casierul
sălii, cu un corp tăietor-înțepător, de
aceeași vârstă, pe fondul pierderii
PUBLICITATE

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului
Novaci au fost sesizați de un bărbat,
din comuna Bengești Ciocadia,
despre faptul că un vecin ar fi
exercitat acte de violență împotriva
unei femei, după care ar fi alungat-o
pe aceasta din locuință.
Se pare că vecinul își bătea mama,
de 1 martie. Potrivit informațiilor
transmise de oamenii legii, bărbatul
se afla sub influența alcoolului.
„În urma celor constatate de
polițiști la fața locului, s-a stabilit că
bărbatul, de 50 de ani, pe fondul
consumului de alcool, ar fi exercitat

acte de violență asupra mamei
sale provocându-i leziuni ușoare,
aceasta refuzând acordarea de
îngrijiri medicale”, transmite IPJ Gorj.
În cauză s-a întocmit dosar penal
sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de violență în familie și totodată
polițiștii au emis un ordin de protecție
provizoriu pe o perioadă de 5 zile
împotriva agresorului, acestuia
fiindu-i interzis să se apropie la mai
puțin de 200 metri de persoana
vătămată.
Cătălin ANGHEL

unei sume de bani la aparatele
electronice și a faptului că se afla
într-o stare avansată de ebrietate”,
se arată într-un comunicat al Poliției
Gorj.
Cătălin ANGHEL
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Polițiștii, prezenți în școlile de pe raza
municipiului Râmnicu Vâlcea

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Polițiștii din cadrul Serviciului de
Ordine Publică, Biroului de Analiză
și Prevenire a Criminalității, Poliției
Municipiului Râmnicu Vâlcea și Poliției
Orașului Călimănești au fost prezenți în
școlile de pe raza municipiului Râmnicu
Vâlcea și orașului Călimănești, pentru
a desfășura o serie de activități
de prevenire și combatere atât pe
tema violenței în școli, a delicvenței
juvenile și victimizării minorilor, cât
și a absenteismului școlar. Acțiunea
s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii
trecute, iar oamenii legii au purtat
discuții serioase cu elevii.
Polițiștii au înaintat o serie de
întrebări:
- Ai colegi agresivi?
- S-a iscat o încăierare ce tinde să
se amplifice?
- Un coleg aduce la şcoală arme
albe, bâte, intimidează sau ameninţă
alţi colegi?
- Gaşca unui elev vine la şcoală,

ameninţă sau agresează pe cineva?
- Persoane străine intră în şcoală?
- Tu sau colegii sunteţi ameninţaţi/
agresaţi pe drum spre casă?

Soluția a fost înaintată tot de
oamenii legii: ”Anunţă imediat un
adult: profesor, diriginte, director,
părinte! Ia legătura cu poliţistul de
proximitate! În caz de urgenţă, sună
la 112!”
IPJ Valcea a înaintat și un mesaj
pentru părinții elevilor: „Stimaţi părinţi
... feriţi-vă copilul de infracționalitate!
Tinerii interpretează adeseori greşit
faptele pedepsibile penal. Pentru copii
se şterg uşor graniţele dintre faptele
pedepsibile şi simplele lovituri, dacă
acestea nu le-au fost explicate corect
din timp şi nu li s-a vorbit clar atât
despre urmările acestor fapte asupra
lor şi a părinţilor. Mulţi tineri pot fi
ţinuţi departe de “cariera de infractor”
dacă părinţii şi alte persoane care
se ocupă de educarea copilului ştiu
despre ce este vorba şi acţionează
rapid şi eficient pentru a-l opri să
alunece pe o pantă greşită”, se arată
într-un comunicat al Poliției Vâlcea.

Acțiune de ecologizare a ambelor maluri
ale râului Olănești
nostru i se alătură un număr foarte
mare de participanți cărora le
mulțumim pentru modul cum înteleg
să procedeze la ecologizarea albiei
râului Olănești. Acțiunea noastră este
un succes nu doar prin cantitatea de
deșeuri colectată, care este destul de
mare, ci și prin prisma faptului că noi
dorim să cultivăm spiritul civic și să

Foto: voceavalcii
Organizația Municipală din
R â m n i c u V â l c e a a Pa r t i d u l u i
Ecologist Român a întreprins o
acțiune de ecologizare a ambelor
maluri aparținând râului Olănești.
„Desfășurarea de forțe” a avut loc în
weekend, iar peste 200 de membri
PER și-au petrecut ziua pentru
susținerea practică a acestui proiect
de protejare a mediului înconjurător.
Dotați cu mănuși și saci menajeri,
participanții au colectat aproximativ

3 tone de deșeuri. La acțiune au
participat Președinta Organizației
PER Râmnicu Vâlcea, Maria Carmen
Preda, Președinta Organizației de
Femei, Irina Maria Argeșanu și
Președinta Tineretului PER, Loredana
Pițigoi.
„Suntem bucuroși că am putut
organiza și participa la o asemenea
acțiune de protejare a mediului. De
asemenea, suntem foarte mulțumiți de
faptul că, de fiecare dată, demersului

Foto: voceavalcii

atragem atenția asupra dimensiunilor
poluării cu deeuri din plastic. Marea
echipă a PER Râmnicu Vâlcea a derulat
azi doar o etapă dintr-o campanie în
care așteptăm cât mai mulți parteneri
din comunitatea locală”, a declarat
Carmen Maria Preda, viceprimarul
Râmnicului.
Cătălin ANGHEL
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TVR 1

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		Exclusiv în
			România
14:00		Telejurnal
14:55		Vorbeşte
			corect!
15:10		Maghiara
		
de pe unu
16:45		Cooltura
17:15		Tărâmul
		
dintre
			vânturi
18:35		Nadine
19:30		Vorbeşte
		
corect! (R)
19:40		Sport Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:10		Regele
			caviarului
00:00		Telejurnal
00:30		Conexiuni
		
pe harta timpului
01:00		Nadine (R)
02:00		Revizie
		
tehnică
05:55		Imnul
		
României
06:00		România 9 (R)

HBO

07:25		Școala de șoferi
		
pentru femei saudite
08:25		Ocean’s 8: Jaf cu clasă
10:15		Parcul de distracţii
11:40		Misterul lui Hailey Dean:
			mort la datorie
13:05		Alice în Țara
		
Minunilor
14:55		Alice În Țara
			Oglinzilor
16:45		Știrile săptămânii
		
cu John Oliver
17:20		Dumbo
19:10		Moșteniri
20:00		Noul papă
21:00		Ray Donovan
21:50		Venom
23:45		Va curge sânge
02:20		Calmul dinaintea
			furtunii
04:10		Jay și Silent
			Bob contraatacă
06:00		Alice în Țara Minunilor

PROGRAME TV
PRO TV

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		Las fierbinți
21:30		Cursa mortală
23:30		Ştirile Pro Tv
00:00		Jumanji:
			Aventură
		
în junglă (R)
02:15		Lecţii
			de viaţă (R)
03:00		Vorbeşte
		
lumea (R)
05:00		Ce spun
			românii (R)
06:00		Ştirile Pro Tv

PRO CINEMA

08:00		Un soț perfect: Povestea
		
lui Laci Peterson (R)
09:45		La bloc (R)

12:15		Eu și colonelul (R)
14:30		Sirocco (R)
16:30		Mi se spune Buchanan
18:15		La bloc
20:30		#Selfie
23:00		Dincolo de moarte
01:15		#Selfie (R)

ANTENA 1

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

KANAL D

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)

PRIMA TV

07:20		Capri (R)
08:00		Sacrificii în
		
numele iubirii (R)
09:30		Teleshopping
10:00		Starea naţiei (R)
11:00		Teleshopping
11:30		Secrete de stil (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		Răzbunare
22:00		Starea naţiei

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

NAŢIONAL TV

08:15		Vouă
08:30		Tradiţii de la bunica
09:45		Dragoste si ura (R)
10:45		Vouă
11:45		Baronii
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		Columna
00:00		Salvati America (R)
02:00		Albumul Naţional
03:45		Vouă
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PRO 2

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)

PRO X

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
17:30		M.A.S.H.
18:30		Special: Tragere
			la sorți UNL 2020
20:30		Prietenii tăi
22:00		Lege și dreptate
23:00		Da-i bataie!
			Local Kombat
00:00		Stiri Sport.ro
01:00		O familie modernă
01:30		Ora exacta in sport (R)
03:00		Cititorii de oase
03:45		Virus
04:30		La bloc

DISCOVERY CHANNEL

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		Indigenii din Alaska
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		Supraviețuire
			pe cont propriu
22:00		Goana după aur
23:00		Mistere în sălbăticie
00:00		Alaska
01:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
02:00		Mașini nervoase:
			Clipuri catastrofale
03:00		Supraviețuire
			pe cont propriu
04:00		Goana după aur
05:00		Maşini pe alese

EUROSPORT

07:40		Formula e:
			Campionatul FIA
08:40		Schi alpin: CM
10:15		Biatlon: CE
13:15		Ciclism: Circuitul Asiei
13:45		Ciclism: CM
14:15		Ciclism: Seria Pro
15:00		Ciclism: GP Samyn
18:15		Ciclism: Urmărindu-l
		
pe Fabian
19:15		Ciclism: CM
20:15		Ştirile Eurosport
20:20		Snooker:
			Campionatul Jucătorilor
21:00		Jocurile olimpice:
			Limite de viteză
21:30		Fotbal: Cupa Angliei
23:45		Ştirile Eurosport
23:50		Ciclism: Circuitul Asiei
00:30		Călărie: Seria
			Cupei Naţiunilor
01:30		Formula e:
		
Campionatul FIA

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Ai tendinta sa fii cel mai
mare critic al tau, iar astazi
ai mai multe sanse sa fii asa.
Recomandarile recente de la
locul de munca s-ar putea sa
iti aduca indoieli cu privire la
propriile capabilitati.

Astazi ai putea avea o zi
ciudata in legatura cu banii.
S-ar putea sa nu fii sigur exact
unde te afli financiar, asa ca
ar putea fi o idee buna sa iti
strangi toate inregistrarile si sa
le analizezi cu atentie.

In jurul casei ar putea
exista conditii nesigure, care
pot duce la accidente daca nu
sunt rectificate. Este posibil ca
unele sa nu fie usor evidentiate,
asa ca avertizeaza-ti membrii
familiei sa fie atenti.

Unul sau mai multi dintre
colegii tai ar putea parea a fi destul
de suparati sau deprimati la locul
de munca astazi, iar acest lucru
este probabil sa iti afecteze propria
eficienta. Colegii in cauza nu vor
fi in mare masura sa comunice.

Cheltuielile din trecut s-ar
putea intoarce sa te bantuiasca
acum in ceea ce priveste banii. Ar
putea exista blocaje in primirea
fondurilor pe care le astepti
sau poate aparea o cheltuiala
neasteptata, dar necesara.

Plictiseala si nelinistea te pot
acapara astazi.
Ai putea simti nevoia sa te
dezlegi de legaturile care te leaga
de treburile lumesti, sa fugi si sa
cauti aventura, desi nu esti sigur
ce fel de aventura!

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Concentratia ta ar trebui
sa fie ridicata astazi. E posibil
sa fii mai atent decat de obicei.
Nu te mira daca afli ca observi
oamenii si le simti gandurile si
sentimentele chiar mai mult
decat de obicei.

Ingrijorarile legate de bani
ar putea fi cele mai importante
in mintea tine astazi. Este posibil
sa fi suferit unele dezavantaje
financiare si sa te intrebi cum poti
aduna suficiente fonduri pentru
a trece peste aceasta situatie.

Intarzierile la locul de
munca s-ar putea sa te deranjeze
putin si sa iti faci mai multe griji.
Nu-ti fa griji. Totul va fi bine.
Gandeste-te la asta ca la o
provocare de depasit. Practica si
eficienta ta naturala te vor ajuta.

Evenimentele de care vei
afla azi de la TV, ziare sau internet,
ar putea sa zguduie sisteme de
credinte indragite.
Acest lucru ar putea sa te
simti momentan frustrat si un pic
deziluzionat.

O sarcina la care lucrezi de
mult timp ar putea duce astazi la o
oprire din cauza unor circumstante
pe care nu le poti controla. Probabil
ca te veti simti frustrat, deoarece se
pare ca nu poti face nimic pentru a
grabi lucrurile.

Un vis pe care l-ai avut
de ceva vreme in legatura cu
cariera ta poate deveni in cele
din urma o realitate. La inceput
s-ar putea sa nu-l crezi, luptand
cu informatiile pentru a evita o
posibila dezamagire.
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Porumbelul gulerat, la Muzeul Olteniei

Pentru a începe frumos
PRIMĂVARA, vă invităm la Secția
de Științele Naturii pentru a întâlni
un alt simbol al fidelității, dar și al
inocenţei şi armoniei. Este vorba
despre porumbelul gulerat (Columba
palumbus), pe care îl putem admira
în această perioadă și în mediul lui
natural, în Grădina Botanică, în Parcul
Romanescu sau în alte zone verzi cu
arbori înalți. La muzeu îl vom găsi
prezentat ca Obiectul Lunii. Singurul
exemplar existent în patrimoniul
muzeului a fost achiziționat în anul
1960 și provine din Cluj Napoca. Un al
doilea exemplar a fost donat recent de
un apropiat colaborator al muzeului
(D-l. Dumitru Dumitrecu) și frumos
naturalizat de către specialiștii Secției.
PORUMBELUL GULERAT are statut de
specie migratoare, însă în iernile
calde poate rămâne în țara noastră.
Este mai mare decât porumbelul
domestic și ușor de identificat după
petele albe de pe laturile gâtului.
Are un comportament gregar în
afara sezonului de reproducere,
dar primăvara se retrage în perechi
monogame pentru împerechere și
creșterea puilor. Aparține Familiei

Columbidae. Toate speciile de
porumbei sunt monogame, iar puii lor
sunt hrăniţi de ambii părinți, mai întâi
cu „lăptișor” de pasăre (un suc lăptos
secretat de o porţiune glandulară a
guşei părinţilor (caz unic în lumea
păsărilor), apoi cu hrană vegetală
(seminţe, grăunțe, bobițe de fructe
etc.) semidigerate și regurgitate.
PORUMBEII sunt dintre primele
specii de păsări domesticite
(conform relicvelor antice egiptene
și babiloniene) și se bucură de
multă simpatie din partea oamenilor.
În ultimele decenii există o vastă
preocupare cu privire la diversificarea
și creșterea raselor de porumbei,
Columbofilia devenind cea mai
cunoscută ramură de avicultură.
Unele rase de porumbei erau și
încă sunt crescute de columbofili
în scopul folosirii lor ca mesageri
(poştă aeriană). Această practică
este atestată încă din antichitate,
porumbeii fiind folosiţi ca mesageri,
în special pe timpul luptelor, iar
în epoca modernă a căpătat noi
dimensiuni, mergând până la folosirea
instituționalizată a porumbeilor ca
mijloc de comunicare și informare.

Acest fapt este posibil deoarece
porumbeii au foarte bine dezvoltat
instinctul de a reveni „acasă”, datorită
unui „magnet” intern special, situat
la baza creierului său.
Lucrările religioase (Biblia şi
PUBLICITATE

FaceAct face preselecție
pentru trupa de teatru

studenților dar și elevilor de liceu.
Să faci parte dintr-o trupă de
teatru studențesc nu înseamnă doar
să îți petreci timpul liber alături de
prieteni. Înseamnă mai mult decât
atât! Înseamnă dezvoltare personală,
să îți cunoști și să îți depășești limitele.
Trupa de teatru FaceAct a fost
înfințată pe data de 1 aprilie 2013 și
a pus în scenă mai multe evenimente
printre care: „Dincolo de cuvinte”,
„Pacea cu zmeii”, „Halloween Art
Show”, „Telecomandaţi”, „Crăciun
Improvizat”, „Educaţie prin teatru”,
„Art Show”, „FaceAct Impro” sau
„Scufița Roșie”.
Casa de Cultură a
Studenților Craiova

Casa de Cultură a Studenților
Craiova organizează preselecție
pentru trupa de teatru FaceAct. Tinerii
care doresc să descopere secretele
din spatele scenei sunt așteptați
miercuri, 4 martie, ora 18:00, în Sala
Mare a Casei de Cultură a Studenților
Craiova.
Preselecția se adresează tuturor

PUBLICITATE

Coranul) menţionează porumbelul
ca mesagerul veştilor bune, iar în
creştinism personifică pe Sfântul Duh,
exprimând pacea, liniştea sufletească
şi înţelegerea între oameni.
Muzeul Olteniei

10

SPORT

Marți, 3 Martie 2020

Naționala României își află adversarii din
Liga Națiunilor 2020-2021

Tragerea la sorți a grupelor noii
ediții UEFA Nations League, 20202021, va avea loc în această seară,
de la ora 19:00. Naționala României
pregătită de Mirel Rădoi se va afla în
a doua divizie valorică a competiției,
în urna a patra. Vor fi 16 echipe în
Liga A, 16 în Liga B, 16 în Liga C și
7 în Liga D.
Câștigătoarele grupelor din
Liga A vor participa la turneul final
al Ligii Națiunilor, în iunie 2021:
semifinale/finale.
Câștigătoarele grupelor din
Ligile B, C și D vor promova în
divizia superioară. Ultimele clasate
în Ligile A și B vor retrograda în
divizia inferioară. Întrucât în Liga

D sunt doar două grupe, echipele
retrogradate din Liga C vor fi
stabilite în urma unui play-out, în
martie 2022.
Clasarea din Liga Națiunilor va
influența și preliminariile Cupei
Mondiale 2022. În acele calificări,
cele 10 câștigătoare de grupe vor
merge la turneul final, în timp ce
primele două cel mai bine clasate
naționale în Liga Națiunilor (în afara
celor calificate direct) se vor alătura
selecționatelor de pe locul 2 într-un
baraj de stabilire a ultimelor 3 locuri
de Mondial.
Sursa: frf.ro

Liga A
Urna 1:
Urna 2:
Urna 3:
Urna 4:
Liga B
Urna 1:
Urna 2:
Urna 3:
Urna 4:
Liga C
Urna 1:
Urna 2:
Urna 3:
Urna 4:
Liga D
Urna 1:
Urna 2:

Portugalia, Olanda, Anglia, Elveția
Belgia, Franța, Spania, Italia
Bosnia-Herțegovina, Ucraina, Danemarca, Suedia
Croația, Polonia, Germania, Islanda
Rusia, Austria, Țara Galilor, Cehia
Scoția, Norvegia, Serbia, Finlanda
Slovacia, Turcia, Irlanda, Irlanda de Nord
Bulgaria, Israel, Ungaria, România
Grecia, Albania, Muntenegru, Georgia
Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus, Cipru
Estonia, Slovenia, Lituania, Luxemburg
Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Moldova
Gibraltar, Feroe, Letonia, Liechtenstein
Andorra, Malta, San Marino

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
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SCM Craiova, la 5 puncte de podium
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Echipa de handbal feminin, SCM
Craiova, a câștigat partida disputată
în compania celor de la HCM Slobozia,
scor 28-17 (13-9). Meciul a avut loc în
Sala Polivalentă din Bănie și a contat
pentru etapa cu numărul 18 din Liga
Florilor.
Victoria a fost foarte important
pentru oltence. Elevele lui Bogdan
Burcea rămân în cărți pentru ocuparea
unei poziții pe podium, chiar dacă nici
în acest sezon jocul Craiovei nu a
arătat extraordinar.
SCM Craiova: Dzhukeva, Curmenș,
Chetraru – Nikolic 9, Klikovac 5, Țicu
4, Cace 4, Savu 3, Tătar 1, Zamfir 1,
Ion 1, Orsivschi, Colac, Gogoseanu.
HCM Slobozia: Polocoșer, Aron
– Georgescu 6, Văcariu 4, Toma

3, Ilie 2, Ivan 1, Nicolae 1, Ciolan,
Obedeanu, Sava. Antrenor: Gheorghe
Covaciu.
În etapa cu numărul 18 nu și-au
făcut loc surprizele. Craiova a învins
cea mai slab cotată formație din
campionat, Baia Mare s-a impus în
Giulești, Gloria Buzău a învins Bistrița
la limită, în timp ce Brăila nu le-a dat
prea multe șanse handbalistelor de
la Cluj.
Rezultatele etapei:
Gloria Bistrița – Gloria Buzău 2829 (15-16)
Rapid București – Minaur Baia
Mare 20-27 (13-14)
U Cluj – Dunărea Brăila 25-33
(14-15)
Măgura Cisnădie – CSM Slatina
27-26 (12-14)
SCM Craiova– HCM Unirea Slobozia
28-17 (13-9)

Schimbare de lider în
Liga Doljului!

UT Dăbuleni profită de pasul greșit al celor de
la Jiul Podari și preia șefia campionatului lui
Horațiu Stănescu.
locul 1. Cârcea, Ișalnița și Bechet,
celelalte echipe angrenate în bătălia la
vârf, au dat de la 4 în sus adversarilor.
Scorul rundei l-a realizat Desa, care
s-a impus cu 12-0 împotriva juniorilor
de la Dunărea Calafat.
Cosmin COJOCĂREANU
Liga 4 – etapa 17
Unirea Amărăștii de Jos – Jiul Podari 2-1
UT Dăbuleni – Viitorul Măceșu de Sus 6-0
Recolta Ostroveni – Progresul Segarcea 1-1
Desa – Dunărea Calafat 12-0
Metropolitan Ișalnița – Victoria Plenița 4-0
Progresul Cerăt – Tractorul 2 Cetate 3-2
Tineretul Poiana Mare – CS Cârcea 0-4
Știința Bechet – Flacăra Moțăței 5-1

Un veritabil thriller a fost la
Amărăștii de Jos, acolo unde s-a
deplasat liderul la zi, Jiul Podari.
Oaspeții au condus la pauză cu 1-0,
însă Amărăștii au reușit să egaleze în
startul părții secunde. Eliminarea lui
Dragoș Țuculescu, de la vizitatori, a
cântărit decisiv, iar ultima echipa care
bate la porțile play-off-ului județean
a marcat în minutul 85 pentru 2-1,
producând prima mare surpriză a
primăverii. De șocul de la Amărăștii
de Jos a profitat UT Dăbuleni, care a
tranșat categoric, cu 6-0, disputa cu
Viitorul Măceșu de Sus și a urcat pe

Clasament
1. UT Dăbuleni 17 14 0 3 80-33 42
2. Jiul Prodari 17 13 2 2 66-25 41
3. CS Cârcea 17 13 1 3 70-21 40
4. Metropolitan Ișalnița 17 13 1 3 59-19 40
5. Danubius Bechet 17 13 0 4 59-26 39
6. Unirea Amărăștii de Jos 17 11 2 4 41-23 35
7. Progresul Cerăt 17 10 1 6 56-39 31
8. Victoria Plenița 17 8 2 7 34-40 26
9. Desa 17 5 2 10 56-58 17
10. Tractorul 2 Cetate 17 5 2 10 44-55 17
11. Tineretul Poiana Mare 17 4 4 9 22-43 16
12. Viitorul Măceșu de Sus 17 4 3 10 33-47 15
13. Progresul Segarcea 17 4 3 10 42-55 15
14. Flacăra Moțăței 17 3 1 13 32-59 10
15. Recolta Ostroveni 17 2 4 11 30-60 10
16. Dunărea Calafat 17 0 0 17 5-128 0

HC Zalău a stat în această rundă
în timp ce campioanele de la SCM
Râmnicu Vâlcea vor juca pe terenul
celor de la CSM București, miercuri,
11 martie.
CSM București și SCM Râmnciu

Vâlcea sunt ocupantele primelor
două locuri în Liga Florilor, iar
podiumul este completat de Baia
Mare, formație ce se află la o distanță
de 7 puncte față de cele două echipe
de top ale handbalului românesc.
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CSU, victorie cu scandal! Feșnic,
pus la zid de medieșeni!

Oltenii și-au atins obiectivul la capătul unui meci în care oaspeții au invocat greșeli
decisive de arbitraj.
Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
CSU Craiova s-a impus cu 2-1
în meciul cu Gaz Metan Mediaș.
Startul partidei a fost unul fulminant.
Cicâldău a deschis scorul dintr-un
penalti obținut de Ivan, oaspeții au
egalat tot de la punctul cu var, prin
Marius Constantin, după un placaj al
lui Tiago la Buș. Și era abia minutul
8. La mijlocul reprizei, Mihăilă, din
plonjon, cu capul, marchează pentru
toate punctele, după o centrare a
lui Nistor. Vizitatorii au cerut fault
în atac, la faza din care s-a marcat
golul, după o împingere a lui Vlădoiu
asupra lui Buș. În actul secund,
Dielna, aflat la debutul în tricoul
CSU, a intrat imprudent, cu picioarele
înainte și l-a doborât pe Velisar. Feșnic
a considerat intrarea la minge și nu
a indicat pentru a treia oară în meci

punctul cu var.
La interviurile de la final, ardelenii
s-au plâns de arbitrajul lui Horațiu
Feșnic. Papură, antrenorul gazdelor,
a contra-atacat: „Oamenii de la
Mediaș nu mă mai surprind. La
circ când veneau clovnii nu mă
impresionau, nu mă impresionează
nici clovnii de la Mediaș. Ei neavând
miză era normal să se comporte așa,
dacă învingeau bine, dacă nu iarăși
bine, nu-i interesa. E o echipă în
insolvență, nu înțeleg regulile astea.
Vă dați seama, suntem 5 echipe, dacă
Mediaș câștigă campionatul nu merge
nicăieri. E o ciudățenie, o bizarerie
să joci împotriva unei echipe fără
obiectiv. Important e că am câștigat,
am avut situații de a ne desprinde,
dar le-am dat posibilitatea să intre
în joc. Puteam da mult mai multe
goluri”. Antrenorul oltenilor a explicat
și conflictul cu Feșnic, în urma căruia
a fost avertizat: „I-am spus că e ilogic ca într-un duel umăr la umăr între
Mihăilă și Fofana să cadă Fofana și
să dai fault”.
Grație victoriei cu Mediaș, CSU a

Mutare pentru titlu:
Gustavo, repatriat de CSU!

egalat-o la puncte pe CFR Cluj, care
a evoluat aseară, după închiderea
ediției, în compania celor de la Astra
Giurgiu.

Oltenii profită de haosul din China, declanșat de
coronavirus, și-l acontează pe fostul golgheter

Echipa craioveană continuă să fie
activă în mercato de iarnă, început
prin transferul lui Dan Nistor, continuat
prin aducerea lui Claude Dielna. Mihai
Rotaru e la cea de-a treia mutare din
inter-sezon, prin readucerea în Bănie
a lui Gustavo, cel care a făcut parte
din tripleta magică a oltenilor, care a
adus Cupa României pe malul Jiului
după o pauză de 25 de ani.
Cum perioada de transferuri s-a
încheiat, doar jucători liberi mai pot

VREMEA
ÎN OLTENIA

CRAIOVA
Max.
Min.

18 C
8oC
o

să sosească în principala întrecere
autohtonă. Brazilianul și-a reziliat
contractul cu formația chineză FC
Liaoning, cea care-l cumpărase în
2018 de la CSU cu 850.000 de euro.
În ultima perioadă, Gustavo nu a mai
evoluat în vreun meci oficial, ultima
partidă fiind la finalul lui septembrie
2019. Gustavo a evoluat la CSU
în perioada 2016-2018, alcătuind
tripleta magică, alături de Mitriță și
Băluță, care a adus Cupa României
din nou în Bănie, după o pauză de
25 de ani. Brazilianul chiar a deschis
scorul în finala câștigată cu 2-0 contra
celor de la Hermannstadt. În total,
pentru olteni, Gustavo a marcat de
19 ori în cele 70 de apariții în albalbastru.
Cosmin COJOCĂREAU

SLATINA 20/8oC TÂRGU JIU

15/80C

SEVERIN 13/9 C RM. VÂLCEA 18/7 C
o

o

4.8103
224.4109

4.3389
5.5453

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și
Vasilisc

