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

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

09:00 - 16:00

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

09:00 - 16:00

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

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

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

Containere pentru slătinenii fără case

22 de containere vor servi unor 
slătineni drept casă. Acestea au 
fost cumpărate de Primăria Slatina, 
ai cărei reprezentanţi spun că este 
mult mai ieftin să cumpere aceste 
„module” decât să construiască 
blocuri.

Peste 600 de slătineni aşteaptă de 
ani de zile o locuinţă, au depus cereri, 
dar autorităţile n-au avut spaţii şi nici 
bani să construiască blocuri sau alte 
locuinţe, spune viceprimarul Slatinei, 

Claudiu Stăncioiu.
„Primăria Slatina a achiziţionat 

un număr de 22 de locuinţe de 
t ip modular. Au sosit 16, mai 
sunt în curs de livrare un număr 
de şase. Sunt pentru solicitanţii 
de acest tip de locuinţă. Avem în 
jur de 600 de cereri. Este foarte 
scump să construim locuinţe, 
iar acest tip de locuinţe poate 
fi relocat în funcţie de terenul 
disponibil. După ce sunt toate 
livrate, urmează să le legăm la 
utilităţi şi să le dăm spre acest 
fo los inţă”,  a declarat Claudiu 
Stăncioiu, viceprimarul Slatinei.

Nu toţi cei care au cerut locuinţe 
vor primi. Autorităţile anunţă că o 
comisie va analiza fiecare dosar în 
parte, iar prioritate vor avea cei care 
au copii şi o situaţie dificilă.

Localnicii spun că se mulţumesc 
şi cu aceste containere, numai să 
aibă o casă.

„Sunt condiţii. Eu chiar nu am 
casă. Am depus de cinci ani de zile 
şi nici în ziua de azi nu mi-a dat”, 
a spus unul dintre solicitanţii unei 
locuinţe sociale.

Pentru cele 22 de locuinţe 
modulare, autorităţile au plătit 
aproximativ 600.000 lei.

Fetiţă la 112: „Sunt la 
un om care vrea să îmi 

facă ceva....”

O fată de numai 10 ani a pus în 
alertă autorităţile din judeţul Olt, 
marţi-seara, anunţând că se  află 

în locuinţa unui bărbat, după care a 
închis convorbirea, scrie adevărul.ro.

Apelul a venit din Corabia. Fata 
a spus la 112: „Sunt la un om care 
vrea să îmi facă ceva....“. Ea i-a spus 
operatoarei că se află în judeţul Olt, 
nu ştie cum îl cheamă pe bărbat, dar 
că telefonul ar fi al lui.

Pol i ţ iş t i i  au demarat rapid 
căutările, în cele din urmă găsind, în 
aproximativ 20 de minute, la adresa 
din care s-a iniţiat apelul o copilă de 
10 ani şi pe bunica acesteia, scrie 
sursa citată. Bunica nu a ştiut despre 
isprava copilei. Cu toate acestea, a 
fost amendată. 
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Continuă audierile martorilor în procesul 
fraudelor cu fonduri europene de la 

Craiova Water Park
Tribunalul Dolj a amânat, 
marți, procesul fraudelor 
cu fonduri europene de 
la Craiova Water Park, 
în vederea continuării 
audierii altor doi martori, 
programați pentru data 
de 16 martie a.c.. Nouă 
persoane și trei firme 
sunt judecate în acest 
dosar pentru infracțiuni 
între care sunt fraude cu 
fonduri europene, dare 
și luare de mită, spălare 
a banilor, fals, respectiv 
instigare și complicitate 
la aceste infracțiuni, la 
Craiova Water Park.

Judecătorii de la Tribunalul Dolj au 
decis, marți, 3 martie a.c., amânarea 
cauzei pentru data de 16 martie, 
când sunt citați alți doi martori 
din rechizitoriu pentru a fi audiați: 
„pentru a se prezenta martorul Bancu 
Dumitru în vederea audierii, precum 
conceptarea şi citarea martorului 
Gheorghe Iuliana din rechizitoriu în 
vederea audierii, se amână cauza 
la 16 martie 2020”, se arată în 
încheierea de ședință a instanței.

Reamintim că, pe 28 noiembrie 
2016 s-a înregistrat la Tribunalul 
Dolj dosarul în care procurorii DNA – 
Serviciul Teritorial Craiova au dispus 
trimiterea în judecată a lui Cristian 
Dobre, la data faptelor asociat 
majoritar în cadrul SC Polystart Impex 
SRL, pentru participaţie improprie 
(sub forma instigării) la folosire 
sau prezentare cu rea-credinţă 
de documente ori declaraţii false, 
inexacte sau incomplete, dacă fapta 
are ca rezultat obţinerea pe nedrept 
de fonduri europene cu consecinţe 
deosebit de grave, săvârşită în formă 
continuată (5 acte materiale), dare 
de mită, instigare la infracţiunea de 
spălare a banilor, instigare la fals în 
înscrisuri sub semnătură privată în 

formă continuată (5 acte materiale); 
Luis Guilherme Gomes de Almeida, 
la data faptelor administrator al 
SC Polystart Impex SRL, acuzat de 
participaţie improprie la folosire 
sau prezentare cu rea-credinţă 
de documente ori declaraţii false, 
inexacte sau incomplete, dacă fapta 
are ca rezultat obţinerea pe nedrept 
de fonduri europene cu consecinţe 
deosebit de grave, săvârşită în formă 
continuată (5 acte materiale), dare 
de mită, spălare a banilor, fals în 
înscrisuri sub semnătură privată în 
formă continuată (5 acte materiale); 
Cezar Răzvan Romanescu, diriginte de 
şantier şi reprezentant al SC Project 
THC SRL, acuzat de complicitate 
la participaţie improprie la folosire 
sau prezentare cu rea-credinţă 
de documente ori declaraţii false, 
inexacte sau incomplete, dacă fapta 
are ca rezultat obţinerea pe nedrept 
de fonduri europene cu consecinţe 
deosebit de grave, săvârşită în 
formă continuată (5 acte materiale), 
luare de mită, spălare a banilor, 
fals în înscrisuri sub semnătură 
privată în formă continuată (7 acte 
materiale); cei trei fiind plasați sub 
control judiciar. În plus, în stare de 
libertate au fost deferiți justiției, 
în acest dosar, și Viorel Florescu, 
manager tehnic construcţii civile, 
desemnat prin dispoziţie a primarului 
municipiului Craiova în echipa de 
implementare a proiectului; Tudor 
Răgălie, arhitect; Mariana Sabău şi 
Gheorghe Gavrilă, inginer structurist 
respectiv verificator al proiectului 
tehnic „Craiova Water Park”; Marius 
Florin Romanescu; Irina Liliana 
Cojocaru; precum şi societăţile 
POLYSTART IMPEX, SC PROJECT THC 
SRL şi SC IDP PROIECT SA.

Potrivit anchetatorilor, Primăria 
Craiova a încheiat, pe 6 februarie 
2013, un contract de lucrări cu o 
asociere de firme din care făcea 
parte şi SC Polystart Impex SRL, 
controlată de Cristian Dobre, pentru 
realizarea unui complex de agrement 
acvatic în parcul Tineretului din 
Municipiul Craiova, proiect finanţat 
din fonduri europene, în valoare 
totală de 80.699.200 lei.

“În acest context, în perioada 
2013-2014, inculpatul Dobre Cristian 
a coordonat un întreg mecanism prin 

care au fost denaturate situaţiile 
de lucrări privind realizarea unuia 
dintre obiectivele contractului. În 
acest sens, a fost schimbată integral, 
fără respectarea prevederilor legale, 
structura de rezistenţă a unei clădiri 
din cadrul complexului, urmărindu-
se reducerea costurilor ocazionate 
de execuţia lucrărilor, în raport cu 
proiectul tehnic iniţial şi devizul ofertă, 
astfel încât diferenţa în plus dintre 
sumele de bani solicitate şi obţinute 
din fondurile europene, respectiv 
bugetul naţional şi sumele de bani 
cheltuite pentru execuţia obiectivului 
să fie însuşită pe nedrept”, au reţinut 
anchetatorii în rechizitoriu.

În plus, cu privire la Cristian 
Dobre, procurorii anticorupție au 
consemnat: „Concret, contribuţia 
sa a fost materializată, printre 
altele, astfel: a dispus ca lucrările 
asumate să f ie  executate în 
regim de antreprenoriat – prin 
subcontractare, în totală contradicţie 
cu contractul de execuţie încheiat cu 
Primăria Craiova; a decis împreună 
cu inculpatul Luis Guilherme Gomes 
de Almeida de a reproiecta integral 
documentaţ ia tehnică pr iv ind 
structura de rezistenţă a unuia 
dintre obiective pentru reducerea 
semnificativă a cheltuielilor de 
execuţie, având o relaţie directă 
în acest sens cu coordonatorul de 
proiect – arhitect şef Răgălie Tudor; 
s-a implicat direct în stabilirea 
preţului contractat cu furnizorii de 
materiale; a dispus prin intermediul 
i n cu lpa tu lu i  Lu i s  Gu i l he rme 
Gomes de Almeida ca în relaţia cu 
beneficiarul lucrării săfie înaintate 
spre decontare în intervalul august 
– decembrie 2013, prin intermediul 
liderului de asociere situaţii de 
lucrări necorespunzătoare realităţii 
în care au fost consemnate valori 
mult superioare cantitativ şi efectiv 
executate, cu consecinţa obţinerii 
unui folos necuvenit de 4.473.432 
lei la care se adaugă TVA în valoare 
de 1.073.623,78 lei; a avut în 
permanenţă reprezentarea fraudei 
realizate şi modalitatea prin care 
s-a asigurat obţinerea folosului 
necuvenit, solicitând şi primind 
în mod regulat, prin intermediul 
inculpatului Luis Guilherme Gomes 
de Almeida, rapoarte din care 

rezulta efectiv diferenţa dintre 
ce se îna inta spre decontare 
beneficiarului şi ce se executa 
efectiv; a cunoscut în mod direct că 
o parte din materiale şi manopera 
decontată către beneficiar, aferentă 
lucrărilor „executate” în şantierul 
Craiova Water Park sunt folosite în 
alte scopuri, sens în care personal 
a dispus subordonaţilor să-i fie 
asfaltată o alee din vecinătatea 
gardului locuinţei sale, fără a fi 
interesat de costuri şi fiind deplin 
conştient că valoarea materialelor 
şi a forţei de muncă va fi decontată 
de societate prin situaţiile de lucrări 
înaintate Primăriei Craiova”, se mai 
arată în rechizitoriu.

O parte din activitatea infracţională 
a lui Dobre, referitoare la derularea şi 
decontarea lucrărilor, a fost cunoscută 
şi de Florescu Viorel, reprezentant al 
Primăriei Craiova, desemnat în echipa 
de implementare a proiectului, dar şi 
de inculpaţii Sabău Mariana şi Gavrilă 
Gheorghe. 

“Inculpatul Dobre Cristian, pentru 
a-şi asigura sprijinul dirigintelui de 
şantier Romanescu Cezar Răzvan, 
a remis acestuia, indirect prin 
intermediul altor persoane (inculpaţii 
Luis Guilherme Gomes de Almeida şi 
Cojocaru Irina Liliana), sume de bani 
necuvenite, inclusiv sub forma unui 
contract fictiv de prestări servicii (în 
total 115.426,56 lei şi 7.000 euro). 
Pentru a ascunde şi disimula adevărata 
provenienţă a sumei de 115.426,56 lei, 
obţinută de către dirigintele de şantier 
în modalitatea de mai sus, inculpatul 
Romanescu Marius Florin a semnat şi 
ştampilat două rapoarte de activitate 
ataşate ca documente justificative 
la două facturi fiscale, cunoscând că 
activităţile menţionate în cuprinsul 
acestora nu fuseseră executate”, mai 
arată procurorii.

Potr iv i t  DNA, inculpaţ i i  au 
prejudiciat Primăria Craiova şi 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
totală de 5.547.055 lei (aproximativ 
1.232.678 euro).

În plus, alte două persoane 
implicate în activitatea infracțională 
și-au recunoscut vinovăția pe 
parcursul cercetărilor și au fost 
deja condamnate la câte 3 ani de 
închisoare cu suspendare.
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Gherghe, primul în sondaje pentru 
primăria Severinului?!

În ultima perioadă se conturează 
tot mai mult o informație care, pe de 
o parte, face deranj mare în rândul 
multor politicieni și acoliți ai acestora, 
și pe de altă parte îi bucură, le dă o 
speranță de mai bine, foarte multor 
locuitori ai municipiul Drobeta Turnu 
Severin: Constantin Gherghe, fostul 
primar al Severinului, va candida 
pentru un nou mandat de primar al 
Severinului. Deci Constantin Gherghe 
nu va candida pentru primăria Orșova 
ci pentru primăria Drobeta Turnu 
Severin. Din partea căruia partid, e 
mai puțin important, căci Gherghe ca 
persoană are o cotă de încredere și 
notorietate în Drobeta Turnu Severin 
cum nu are niciun alt politician. 
În pofida păcatelor lui, multe, 
puține, Constantin Gherghe rămâne 
în continuare o mașinărie de vot 
redutabilă, un animal politic precum 

Traian Băsescu, care are vorbele la el 
tot timpul și care își eclipsează în orice 
clipă adversarii politici. Are acel lipici 
la electorat cu care te naști care nu se 
poate învăța și care nu se găsește în 
nici un manual de pe pământ. După 
8 ani de primar în care a schimbat 
radical aspectul municipiului Drobeta 
Turnu Severin, Constantin Gherghe, 
nu a mai candidat pentru al 3 lea 
mandat consecutiv la primărie.

S-a retras cu eleganță anunțând 
că public că îl sprijină pe actualul 
primar PSD Marius Screciu în cursa 
electorală. Cu ajutorul lui Gherghe, 
Screciu l-a învins la mustață pe 
candidatul PNL Daniel Cîrjan. Acesta 
din urmă este acum viceprimar al 
Severinului.

E oficial: Gherghe și-a făcut recent
buletin de Severin
Potrivit ,,News Mehedinți” o 

dovadă certă în ceea ce privește 
candidatura lui Constantin Gherghe la 
primăria Drobeta Turnu Severin este 

următoarea: Constantin Gherghe nu 
are domiciliu în municipiu Orșova 
cum greșit s-a vehiculat ci a devenit 
oficial, de puțin timp, locuitor cu acte 
în regulă al municipiului Drobeta 
Turnu Severin.

Toate calculele politicienilor 
locali de la butoane sunt acum date 

peste cap! Iar stresul că se apropie 
ziua judecății e cât casa, pentru 
mulți mahări din primăria Drobeta 
Turnu Severin. Dacă Gherghe 
va ajunge din nou primar, așa 
cum arată sondajele, toți acești 
trepădușii își vor blestema soarta, 
vor mânca jar.

Site-ul Poliției Județene e „varză” 
și dezinformează opinia publică! 
Nu a mai fost actualizat de pe 
vremea lui Pazvante Chioru!  

IPJ Mehedinți nu ține deloc la 
imagine și arată un dezinteres total 
pe acest palier! La o simplă lecturare, 
poți constata ușor că site-ul oficial al 
Inspectoratului Județean de Poliție 
Mehedinți oferă minciuni opiniei 
publice. Mai exact dezinformează, în 
loc să informeze.

Concret, această platformă online 
nu a mai fost actualizată de pe 
vremea lui Pazvante Chioru. Multe din 
informațiile aflate aici te derutează ori 

sunt neadevăruri. Exemple concrete: 
comisarul șef Mirel Dumitru este și 
comandant al IPJ Mehedinți dar și 
șef al Serviciului de Investigare a 
Criminalității Economice. Această 
funcție din urmă nu o mai deține 
Mirel Dumitru ci altcineva, deci este 
o minciună. Alt exemplu: comisarul 
șef Ștefan Raminel Bibu este adjunct 
al șefului IPJ Mehedinți dar și șef al 
Serviciului de Ordine Publică. Această 
din urmă informație este un neadevăr, 
o minciună.  O altă dezinformare pe 
site-ul oficial al IPJ Mehedinți este 
aceea că la Serviciul de Investigații 
Criminale este șef comisarul de 
poliție Cosmin Brebu în condițiile în 
care șeful adevărat este comisarul 
șef Liviu Negrea. Exemplele în acest 
sens ar putea continua, dar nu e 
cazul să îndreptăm noi erorile altora 
ci să tragem un semnal de alarmă că 
la imaginea IPJ Mehedinți se simte 
lipsa unor polițiști meseriași precum 
Christian Ciocan, Nicolae Lohon sau 
Karin Sică.

Iulian Gogonea

A vrut să împuşte 
mistreţul, s-a 
nimerit pe el

Încep să-i ajungă păcatele 
mistreților pe care i-au ucis și pe 
care mai voiau să îi ucidă! Un bărbat 
a sunat la 112, marți seara, și a 
anunțat că s-a împușcat în braț în 
timpul unei partide de vânătoare, în 
zona localității Crivina, comuna Burila 
Mare din județul Mehedinți. Vânătorul 
a fost dus la spital, iar Poliția a deschis 
o anchetă. Un bărbat de 45 de ani, 
din Craiova, a fost rănit, marţi seara, 
după ce i s-ar fi descărcat arma în 
timpul unei partide de vânătoare, în 
Mehedinţi.

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei 
Mehedinţi, bărbatul era la vânătoare 
în zona localităţii Crivina, iar la un 
moment dat i s-ar fi descărcat arma 
și astfel s-a rănit la braţ. Bărbatul a 
ajuns la Spitalul Județean de Urgenţă 
din Drobeta Turnu Severin pentru 
acordarea de îngrijiri medicale.

Poliţiştii fac cercetări la faţa 
locului pentru a stabili cu exactitate 
cum s-a petrecut accidentul și dacă 
vânătoarea era legală. S-a întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de vătămare corporală 
din culpă. De precizat că în această 

zonă se vânează masiv mistreți. Cu 
câteva zile în urmă, la o altă partidă 
de vânătoare în Burila Mare, s-a 
descoperit că unul dintre animalele 
sălbatice ucise are pestă porcină 
africană. Din acest motiv autoritățile 
au decis o suplimentare de ,,recoltă” 
la mistreț, pe fondul de vânătoare 
cu pricina.

Iulian Gogonea
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Fosta directoare a liceului Dăbuleni, 
cercetată penal

Anchetă penală la Liceul 
Teoretic „Constantin 
Brâncoveanu” din Dăbuleni, 
unde 9 copii au ajuns 
luna trecută la spital cu 
simptome de intoxicaţie, 
după o dezinfecţie făcută 
în şcoală. Directoarea a 
fost demisă, iar colegii ei 
au sunat la poliţie după ce 
femeia a luat mai multe 
documente din birou.

Luminiţa Diaconu a fost demisă, 
marţi, din funcţia de director al Liceului 
Teoretic „Constantin Brâncoveanu” 
din Dăbuleni, în urma unei decizii a 
Consiliului de Adminsitraţie al şcolii, 
care a considerat-o responsabilă 
pentru faptul că, luna trecută, 9 elevi 
au ajuns la spital, după o dezinfecţie 

făcută în liceu. Aceasta, deşi ISU Dolj 
a făcut măsurători la faţa locului şi 
nu a detectat substanţe periculoase. 
Inspectorii Direcţiei de Sănătate 
Publică Dolj au recoltat probe de la 
faţa locului. Rezultatele analizelor nu 
au arătat nimic în neregulă.

A fost numit şi un înlocuitor al 
acesteia, dar procesul verbal de 
predare-primire a documentelor nu 
s-a făcut. Colegii ei i-au sigilat biroul. 
Miercuri dimineaţă, cu puţin înainte 
de ora 5, femeia a mers la şcoală, ar 
fi rupt sigiliul pus pe uşa biroului său 
şi a luat de aici mai multe documente. 
Când au ajuns la şcoală, colegii ei au 
observat că sigiliul fusese rupt. Au 
anunţat poliţia, declarând că în şcoală 
au intrat persoane necunoscute, 
astfel că a fost deschis dosar penal 
pentru violarea sediului profesional. 
Ulterior s-a aflat că fosta directoare, 

acum doar profesoară în liceu, a fost 
cea care a pătruns în birou. S-ar fi 
analizat camerele de supraveghere 
şi s-ar fi observat că femeia a plecat 
cu mai multe documente din birou. 
Poliţiştii continuă cercetările în acest 
caz.

“Polițiști din cadrul Poliției Orașului 
Dăbuleni au fost sesizați cu privire la 
faptul că, în noaptea de 3/4 martie 
a.c., persoane necunoscute au 
pătruns fără drept în incinta unei 
unități deînvățământ din Dăbuleni.

În cauză, polițiștii au întocmit 
un dosar penal pentru comiterea 
infracțiunii de violarea sediului 
profesional.

Astfel, din primele verficări 
efectuate, polițiștii au stabilit faptul 
că fostul director al unității de 
învățământ ar fi fost persoana care 
ar fi intrat în sediul instituției.

Cercetările sunt continuate de 
polițiști în cadrul dosarului penal, 
urmând ca, în funcție de rezultatul 
acestora, să fie dispuse măsurile 
corespunzătoare”, au transmis 
reprezentanţii IPJ Dolj.

Reamintim că, luna trecută, o 
parte dintre profesorii şi elevii Liceului 
Teoretic „Constantin Brâncoveanu” 
din Dăbuleni au protestat în curtea 
şcolii cerând demisia directoarei.

Ana-Maria CONSTANTINESCU

Renovările de la Terapie Intensivă, 
aproape de final

Lucrările de reabilitare de 
la Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă (SCJU) Craiova 
continuă. La etajul 4, unde 
se află Secţia de Anestezie 
și Terapie Intensivă, lucrările 
de renovare sunt pe sfârșit, 
dar pacienții au parte deja 
de condiții superioare celor 
din trecut.

Cele aproape 5 milioane de euro 
investite de Consiliul Județean (CJ) Dolj 
în aceste renovări acoperă parterul, 
casa scării, finalizată în mare parte, 
etajul 3 și etajul 4. Reprezentanţii CJ 
Dolj au făcut, miercuri, o vizită la faţa 
locului.

„Lucrăm în prezent la etajul 3, 
mai avem etajul 4, o parte din el, 
să-l reabilităm, și parterul cu partea 
de vestiare asistenți și centrul de 
hemodializă. De asemenea, avem în 
licitație amenajarea incintei, locuri de 
parcare, spații verzi și iluminat, tot ce 

înseamnă această parte, plus că după 
ce finalizăm aceste investiții, doamnele 
de la direcția tehnică deja lucrează să 
facem și o curățire a fațadei și reparații. 
Banii investiţi au fost strict din bugetul 
nostru, strict din bugetul Consiliului 
Județean. În fiecare an am investit în 
sănătate o bună porțiune din bugetul 
nostru”, a declarat vicepreședintele CJ 
Dolj, Cosmin Vasile.

Președintele Consiliului Județean 
Dolj, Ion Prioteasa, susține că suma 
investită în renovarea spitalului este 
una care nu se poate trece cu vederea, 
pentru că în alți ani aceeași sumă era 
bugetul alocat întregului județ.

„În momentul în care vorbim 
cu ușurință de 4-5 milioane de 
euro, trebuie să se știe că în anii cei 
mai buni pe care i-a avut Consiliul 
Județean, 5 milioane de euro au fost 
toate investițiile din județul Dolj, apă 
canalizare, drumuri, tot ce am avut 
de făcut în zonă culturală, deci ăștia 
au fost toți banii. Şi dacă la aștia 4-5 
milioane de euro mai punem încă 
7-8 milioane, cât vor fi cu Clinica de 
Cardiologie, încă 5, zona de primiri 
urgențe, încă 8 la ambulatoriu, încă 4 
milioane, cât va fi reabilitarea tehnică 
la oncologie, care va fi refăcută de la 
început, încă 2.5 milioane de euro, 
(...), deci se duc undeva la 25, la 30 de 
milioane de euro, e enorm ”, a afirmat 

Prioteasa.
De asemenea, Ion Prioteasa a 

declarat că nu renunţă la planul pentru 
Spitalul Regional: „Banii pe care i-am 
avut nu au fost banii noștri de acasă, 
au fost banii cetățenilor. Ne-am gândit 
unde am putea să ducem banii ăștia 
mai cu folos, în care lumea să simtă 
că e și banul lor acolo, i-am adus 
aici, o să-i aducem în continuare, nu 
abandonăm ideea cu Spitalul Regional, 
(...), chiar dacă vorbim mai puțin, nu 
vom lăsa ca din cele trei spitale despre 
care s-a vorbit, să se facă eventual 
două sau nu știu ce să se întâmple, 
nu avem niciun semnal în acest sens, 
dar ce știm este faptul că documentele 
sunt plecate către Bruxelles”.

Întrebat dacă fondurile spitalului 
ar putea acoperi vreo lucrare pe viitor, 
directorul unității medicale, Teodor 
Sas, a spus că banii le ajung doar 
pentru cheltuielile necesare.

„În momentul actual, fondul de 
salarii este undeva la 92% din buget 
(bugetul spitalului), cu restul de 
8% trebuie să te descurci...utilități, 
medicamente, dar și cu acești bani 
trebuie să asiguri un flux”, a precizat 
Sas.

Program continuu la Cardiologie,
din vară?
Clinica de Cardiologie de la Spitalul 

Clinic Județean de Urgență (SCJU) 
Craiova ar urma să aibă program 
continuu din vară, susţine actualul 
manager al unităţii medicale, Teodor 
Sas. Potrivit acestuia, clinica ar urma 
să aibă linie de gardă până la 1 iulie.

„Aici lucrează, în prezent, nouă 
asistenți și doi medici. Vor mai veni încă 
trei medici care în momentul acesta 
efectuează stagiul de pregătire pentru 
partea intervențională. În organigramă 
sunt suficiente posturi vacante pentru 
a putea începe activitatea. De altfel, 
activitate există, dar pentru a intra în 
programul de infarct miocardic acut 
trebuie permanență. Încercăm să mai 
facem rost, la Ministerul Sănătății de încă 
un angiograf. Ar fi optim să fie două în 
cazul programului de infarct miocardic 
acut. Obiectivul nostru este ca de la 1 
iulie să avem program continuu. Eu zic 
că vom reuși”, a declarat Teodor Sas, 
managerul SCJU Craiova.

Cristina PLEȘOIANU
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O locomotivă a deraiat în 
localitatea Turceni

Polițiștii gorjeni au deschis un 
dosar penal sub aspectul savârșirii 
infracț iuni i  de neîndepl in i rea 
îndator i r i l o r  de  serv ic iu  sau 
îndeplinirea lor defectuoasă, după 
ce o locomotivă a deraiat în localitatea 
Turceni. Evenimentul a avut loc marți 
seara, iar din cercetările efectuate de 
oamenii legii, se pare că problema 
a apărut în timpul unei manevre de 
reglare și că nu ar fi fost sustrase 
componente din materialul rulant sau 
din infrastructura CFR.

 „Din cercetările efectuate de 
polițiști la fața locului a reieșit că 

locomotiva a deraiat de prima 
osie, în timpul unei manevre de 
reglare și că nu au fost sustrase 
componente din materialul rulant sau 
din infrastructura CFR. Conducătorul 
locomotivei a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultatul fiind negativ. În 
cauză s-a întocmit un dosar penal 
sub aspectul savârșirii infracțiunii de 
neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu 
sau îndeplinirea lor defectuoasă, din 
culpă“, a transmis Victor Țuhașu, 
purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj.

Acest gen de probleme sunt din 
ce în ce mai întâlnite în România. Nu 
cu mult timp în urmă, ruta Craiova 
– București a fost blocată aproape o 
săptămână din cauza unui tren marfar 
care a deraiat.

Un bărbat din Bolboși 
a fost arestat după ce 
și-a amenințat soția

Un bărbat în vârstă de 60 de ani, 
din comuna Bolboşi, a fost reținut 
pentru 24 de ore de polițiștii din 
cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Motru  
și introdus în Centrul de Reținere 
și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. 
Acesta este bănuit de săvârşirea 
infracţiunii de ameninţare.

Potrivit IPJ Gorj, în cursul zilei 
de ieri, polițiștii au fost sesizaţi prin 
apelul 112, de soția bărbatului, în 
vârstă de 53 de ani, cu privire la 
faptul că ar fi fost ameninţată, cu 
acte de violenţă, de soțul său. Din 

cercetările efectuate de polițiști 
la fața locului a reieșit faptul că, 
în timp ce se aflau la domiciliul 
comun, femeia ar fi avut o discuţie 
în contradictoriu cu soţul său, pe 
fondul căreia acesta ar fi ameninţat-o 
cu acte de violenţă, provocându-i o 
stare de temere.

Polițiștii au emis faţă de bărbat un 
ordin de protecţie provizoriu pentru 
5 zile, perioadă în care i s-a interzis 
acestuia să se apropie de victimă.

Cătălin ANGHEL

A bătut un tânăr, apoi a 
sunat la Poliție să se dea 

drept victimă
Polițiștii din cadrul Poliţiei Oraşului 

Tismana au reținut pentru 24 de ore 
și introdus în Centrul de Reținere și 
Arestare Preventivă al IPJ Gorj, un 
tânăr, de 21 de ani, din localitate. 
Băiatul este bănuit de săvârșirea 
infracțiunilor de lovire sau alte 
violențe și amenințare.

Se pare că  oamenii legii au fost 
sesizați prin apelul 112 de un tânăr, 
de 27 de ani, din aceeași localitate, 
cu privire la faptul că, în timp ce se 
afla în incinta unui local public, din 
satul Sohodol, în urma unui conflict 
spontan, ar fi fost agresat de tânărul 

reținut. Totuși, situația s-a arătat a fi 
alta. În urma cercetărilor, tocmai cel 
care se dădea drept victim ar fi fost 
și el agresor.

„Polițiștii au luat măsura reținerii 
pentru 24 de ore și față de tânărul 
de 27 de ani, care sesizase că a 
fost agresat, bănuit de săvârșirea 
infracțiunii de lovire sau alte violențe. 
În contextul continuării cercetărilor 
în cadrul dosarului penal, a reieșit 
faptul că și acesta ar fi exercitat acte 
de violență asupra tânărului pe care îl 
reclamase la 112”, transmite IPJ Gorj.

Cătălin ANGHEL

Foto: igj.ro
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Au sunat alarmele în județul Vâlcea: 
IGSU va desfășura lunar astfel de exerciții

Locuitorii județului Vâlcea au 
auzit semnale de alarmare, miercuri, 
4 martie, în intervalul orar 10.00-
11.00. De asemenea, în funcție 
de caracteristicile tehnice, au fost 
testate și echipamentele care permit 
transmiterea mesajelor de avertizare 
vocală către populație.

„IGSU va desfășura lunar exerciții 
pentru testarea și  ver i f icarea 
sistemului de înștiințare, avertizare 
și alarmare în situații de protecție 
civilă. În toate județele țarii au loc 
exerciții pentru verificarea funcționării 
mijloacelor de alarmare a populației, 
în vederea centralizării permanente a 
datelor privind starea de operativitate 
a echipamentelor de înștiințare, 
avertizare și alarmare, precum 

și pentru pregătirea continuă a 
autorităților administrației publice 
locale”, transmite ISU Vâlcea.

Începând cu luna august a anului 
2017, în prima zi de miercuri a fiecărei 
luni, în intervalul orar 10.00 - 11.00, 
sunt acționate sirenele de alarmare 
publică existente la nivel național. 
Simulările vizează atât verificarea 
echipamentelor care pot fi acționate 
în mod centralizat (simultan), cât și 
a celor cu acționare locală.

Jandarmii vâlceni 
au desfășurat activități 

preventiv-educative în școli

Cadre militare din Inspectoratul 
de Jandarmi Judeţean Vâlcea au 
desfăşurat activităţi preventiv-
educative, în cadrul proiectului ,, 
Prevenirea delincvenţei juvenile. 
Acțiunile au avut loc în luna februarie, 
la un număr de peste zece instituţii de 
învăţământ, unde au participat elevi 
de toate vârstele. Totul s-a petrecut 
într-o manieră deschisă, astfel încât 
elevii să se simtă în largul lor şi să 
interacţioneze mai uşor cu jandarmii.

„Pe  parcursu l  în tâ ln i r i l o r, 
jandarmii le-au prezentat elevilor 
teme cu caracter educativ-preventiv 
referitoare la siguranţa personală, 
aspecte de interes cu privire la 
misiunile jandarmeriei, prevenirea 
faptelor cu vio lenţă în şcol i , 
identificarea problemelor cu care 

se confruntă elevii, absenteismul 
şcolar, consumul de droguri şi 
alcool, precum şi găsirea mijloacelor 
adecvate de soluţionare a acestora”, 
spun reprezentanții Inspectoratului 
de Jandarmi Judeţean Vâlcea.

Personalul Jandarmeriei Vâlcea 
desfăşoară asemenea activităţi 
prin programele proprii de acţiune, 
precum şi în baza parteneriatelor 
educaţionale încheiate cu instituţii 
de învăţământ preuniversitar din 
judeţul Vâlcea, astfel încât elevii să 
cunoască cadrul legislativ pe anumite 
domenii de interes, reducându-se 
astfel numărul faptelor de natură 
să afecteze siguranţa şi liniştea 
acestora, precum şi a activităţii 
educative.

Cătălin ANGHEL

Primăria Râmnicu Vâlcea 
amenajează două spaţii 

pentru plimbat câinii
Primăria munic ipiului ,  pr in 

in te rmed iu l  D i rec ţ ie i  pent ru 
Administrarea Domeniului Public, 
amenajează pe bulevardul Pandurilor 
din cartierul Ostroveni (de-a lungul 
căii ferate) două spaţii în care câinii 
se pot plimba şi juca în voie. Inițiativa 
vine după ce deţinătorii de animale 
de companie au înaintat numeroase 
solicitări.

„Primul spaţiu, în suprafaţă de 
1.160 mp, amplasat la sud de bariera 
de pe str. Mihai Eminescu, este deja 
finalizat şi a fost împărţit în două 
zone, una destinată câinilor de talie 
mare, iar cealaltă, celor de talie mică; 

cel de-al doilea spaţiu, în suprafaţă de 
608 mp, va fi gata la finele săptămânii 
viitoare. Spaţiile sunt împrejmuite, 
dotate cu băncuţe, coşuri de gunoi, 
precum şi instalaţii pentru joaca 
patrupedelor, iar trunchiurile copacilor 
au fost înconjurate cu gărduleţe de 
protecţie”, se arată în comunicatul 
Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Proprietarii câinilor care sunt 
aduşi aici au, în continuare, obligaţia 
recuperării şi aruncării deşeurilor 
biologice produse de animalele lor, 
în caz contrar fiind pasibili de amenzi 
cuprinse între 400 şi 1.000 de lei.

Cătălin ANGHEL
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HOROSCOP
Sanatatea ta a stralucit in 

ultimele saptamani, dar astazi e 
posibil sa te simti putin epuizat. 
Acest lucru se datoreaza stresului 
acumulat. 

Ai muncit din greu si te-ai 
concentrat asupra putinului.

Sansele de a incerca un 
nou program de calculator sau 
o alta forma de echipament de 
inalta tehnologie ar putea sa 
apara de nicaieri. S-ar putea 
sa ai tendinta sa te indoiesti de 
capacitatea ta. 

S-ar putea sa fi planificat 
o seara captivanta cu prietenii 
sau cu partenerul tau actual dar 
trebuie sa o amani din cauza 
unor forte pe care nu le poti 
controla. Acest lucru s-ar putea 
dovedi dezamagitor.

Nivelul rapid de crestere pe 
care probabil l-ai experimentat 
s-ar putea dovedi brusc prea 
mult pentru tine astazi. S-ar 
putea sa ai nevoie sa respiri putin 
pentru a intelege ce se intampla 
in viata ta. 

Evenimentele din cartier 
te-ar putea frustra astazi. 

Acest lucru ar putea fi ceva 
important, cum ar fi echipajele 
de constructii care blocheaza 
strazile sau ceva atat de minor 
ca o vreme rea. 

Energia care te-a propulsat 
inainte in ultimele cateva 
saptamani poate parea ca te 
opreste astazi, provocandu-ti o 
panica de moment ca progresul 
tau nu va continua. Incearca 
sa nu cazi in aceasta capcana.

Astazi s-ar putea sa auzi un 
zvon destul de chinuitor despre 
una sau mai multe persoane pe 
care le cunosti sau poate despre 
situatia ta de lucru. Nu fi surprins 
daca mai multe persoane iti dau 
telefoane.

Astazi este posibil sa traiesti o 
usoara (si foarte temporara) noapte 
intunecata a sufletului. 

Ai putea sa arunci o privire 
lunga asupra vietii tale si, desi te 
descurci bine, totusi simti ca nu esti 
inca unde vrei sa fii.

Proiectele personale sau 
profesionale la care ai lucrat ar 
putea avansa putin mai incet 
decat simti tu ca ar fi confortabil 
astazi. Te poti intreba daca acest 
lucru se datoreaza faptului ca nu 
faci ceva corect. 

Un grup cu care esti afiliat 
ar putea fi incantat de un curs de 
actiune pe care s-ar putea sa nu-l 
simti intelept acum. S-ar putea sa ii 
informezi despre rezervarile tale, dar 
probabil ca sunt prea entuziasmati 
pentru a le asculta. 

Astazi s-ar putea sa te simti 
inabusit de situatia ta actuala. 
Poate te gandesti sa iti schimbi 
profesia sa te muti intr-un loc mai 
exotic. Toate acestea ar putea fi 
idei bune, dar astazi nu este ziua 
potrivita de a lua decizii clare.

Planurile de intalnire cu 
prietenii sau cu un partener 
romantic ar putea fi amanate 
din cauza responsabilitatilor 
profesionale care au nevoie de 
atentie. Acest lucru s-ar putea 
dovedi a fi destul de suparator.
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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 
06:00  Ora exacta in sport (R)

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

07:20  Capri (R) 
08:00  Sacrificii în
   numele iubirii (R) 
09:30  Teleshopping  
10:00  Starea naţiei (R) 
11:00  Teleshopping  
11:30  Casa: construcţie
   şi design (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  Vânătorul
   de recompense 
22:00  Starea naţiei 

23:00  Focus din
   inima României 
23:30  Trăsniți (R) 
00:30  Vânătorul
   de recompense (R) 
02:30  Cireaşa de pe tort 
04:15  Nimeni nu-i perfect 

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  Total Recall 
22:15  Razboiul lupilor 
00:15  Columna (R) 
03:15  Albumul Naţional 
05:00  Ştiri Naţional TV (R) 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00  Maşini pe alese 
08:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
08:30  Cum se fabrică ? 
09:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
09:30  Vânătorii de artefacte 
10:00  Comoara din garaj 
10:30  Bogății ascunse
   în magazii 
11:00  Goana după aur: 
   Furia apelor 
12:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
13:00  Maşini pe alese 
14:00  Camioane în Australia
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  Mașini pe alese: 
   Modele de vis 
22:00  Comori auto recuperate 
23:00  Curse în afara legii 
01:00  Comori arhitecturale 
   recuperate 
02:00  Mașini nervoase: 
   Clipuri catastrofale 
03:00  Mașini pe alese: 
   Modele de vis 
04:00  Comori auto recuperate 
05:00  Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:10  Ciclism: GP Samyn
08:00  Biatlon: CE
09:30  Sărituri cu schiurile: CM
12:30  Formula e: 
   Campionatul FIA
13:30  Biatlon: CM
16:30  Snooker: 
   Campionatul Jucătorilor 
18:05  Biatlon: CM
19:55  Ştirile Eurosport  
20:00  Fotbal: Cupa Angliei 
23:45  Ştirile Eurosport  
23:50  Sărituri cu schiurile: CM
00:20  Biatlon: CM
00:55  Ştirile Eurosport  
01:00  Snooker: Campionatul
   Jucătorilor
02:30  Sărituri cu schiurile: CM
04:00  Snooker: Campionatul
   Jucătorilor 
06:00  Ciclism: Circuitul Asiei 
06:30  Snowboard: 
   Cupa Mondială FIS

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  Mă numesc
   Zuleyha 
22:00  Bravo, ai stil! 
00:00  Știrile Kanal D (R) 
01:00  Puterea
   dragostei (R) 
04:30  În căutarea 
   adevărului (R) 
06:00  Teleshopping  
06:30  Pastila de râs 
06:45  Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:00  Mi se spune 
   Buchanan (R) 

09:45  La bloc (R) 
12:15  Picnic (R) 
14:45  Limitele credintei (R) 
16:30  Măscăriciul 
18:15  La bloc 
20:30  Miracol 
   pe munte 
22:30  Buffalo 66 

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  Sacrificiul 
23:15  Xtra Night Show 
01:00  Star Wars 
   Episodul I - 
   Amenințarea fantomei 
03:30  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  Las fierbinți 
21:30  Gospodar
   fără pereche 
23:30  Ştirile 
   Pro Tv 
00:00  Scăpați 
   de Smart 
02:15  Lecţii
   de viaţă (R) 
02:45  Vorbeşte lumea (R) 
05:00  Ce spun românii (R) 
06:00  Ştirile Pro Tv
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Problemele de mediu și agravarea 
parametrilor de calitatea aerului 
semnalate, în ultimul timp, la nivel 
național au condus la organizarea, la 
sediul Primăriei Craiova, mai multor 
întruniri pentru a găsi, la nivel local, 
cele mai bune soluții și pentru a 
contracara sursele depistate de 
poluare a aerului.

„Așa cum am mai spus și în 
trecut, am demarat un amplu 
proces de verificare a cetățenilor, 
dar și societăților comerciale care nu 
respectă prevederile legale în vigoare 
în acest domeniu al mediului. În 
principal, au fost verificați dezvoltatorii 
imobiliari și persoanele care nu au 
contracte cu operatorul de colectare 
a deșeurilor și aruncă aceste deșeuri 
menajere pe terenurile abandonate 
din Craiova. Vom continua aceste 
controale și în perioada următoare”, 
a declarat Mihail Genoiu, Primarul 
Municipiului Craiova.

După o perioadă intensă de 
desfășurare de acțiuni cu caracter 
preventiv pentru persoanele fizice, 
asociațiile de proprietari și societățile 
comerciale cu privire la obligativitatea 
respectării legii, s-a trecut la controale 
de verificare și sancționare. Astfel, 
polițiștii locali craioveni au executat, 
în primele două luni ale anului, mai 
multe acțiuni de verificări în domeniul 
protecției mediului și al salubrizării. 
Cu această ocazie, au fost amendate 
societățile comerciale și persoanele 
fizice care nu au respectat legea.

În urma tuturor acț iuni lor 
desfășurate, în perioada 15.01.2020 
- 28.02.2020, au fost aplicate 255 
sancțiuni contravenționale (178 
amenzi contravenționale și 78 

avertismente), în valoare totală de 
107.700 lei.

Astfel, în urma verificării și 
sancționării persoanelor fizice/
juridice care nu s-au conformat 
prevederilor legale, au fost aplicate 
209 sancțiuni contravenționale 
(153 amenzi contravenționale și 56 
avertismente), în valoare totală de 
78.700 lei, după cum urmează:

- depozitare gunoi menajer - 10 
sancțiuni contravenționale (6 amenzi 
și 4 avertismente).

- depozitare moloz - 49 sancțiuni 
(31 amenzi, 18 avertismente).

- ardere deşeuri - 51 sancțiuni (41 
amenzi, 10 avertismente).

- dezmembrări auto - 5 sancțiuni 
(5 amenzi).

- murdărire domeniul public 
(nămol, pământ etc.) - 14 sancțiuni 
(10 amenzi, 4 avertismente).

- lipsă contracte salubritate - 10 
sancțiuni (7 amenzi, 3 avertismente).

- căutare în pubele / recipienţi 
- 66 sancțiuni (51 amenzi, 15 
avertismente).

- nesalubrizarea terenurilor 
deţinute cu orice titlu - 4 sancțiuni 
(2 amenzi, 2 avertismente).

De asemenea, în aceeași perioadă 
au fost verificate 62 șantiere deschise 
– unde se efectuează lucrări la 
construcții cu destinația de locuințe 
colective, spații comerciale sau alte 
destinații comerciale (puncte de 
lucru), acestea aflându-se în diferite 
stadii de execuţie (toate deținând 
autorizație de construire emisă în 
baza Legii nr. 50/1991 actualizată 
pentru construcția obiectivelor), fiind 
constatate și aplicate următoarele 
sancțiuni:

Sursele de poluare, verificate de autorități

- şan t i e re  ne împre jmu i te 
(construcții în execuție) - 18 sancțiuni 
(13 amenzi, 5 avertismente).

- depozitare necontrolată resturi 
materiale din construcţii - 7 sancțiuni 
(7 amenzi).

- neîmprejmuire zonă șantiere 
(neizolată, conform organizării de 
șantier) - 7 sancțiuni (7 avertismente).

- distrugeri trotuare / carosabil - 5 
sancțiuni (5 amenzi).

- lipsă sistem spălare /curățare 
roți vehicule - 9 sancțiuni (9 
avertismente).

Au fost aplicate 46 sancțiuni 
contravenț iona le (25 amenz i 
contravenționale și 21 avertismente), 
în valoare totală de 29.000 lei.

Polițiștii locali din structurile 

disciplină în construcții, ordine publică 
și circulație pe drumurile publice au 
desfășurat acțiunile împreună cu 
lucrătorii S.C. Salubritate Craiova și 
au înștiințat comisarii Gărzii Naționale 
de Mediu – Comisariatul Gărzii de 
Mediu Dolj cu privire la depozitarea 
de moloz în incinta proprietăților 
ce aparțin persoanelor juridice, 
precum și alte aspecte ce aparțin 
în competență acestei instituții, 
în vederea analizării și aplicării 
măsurilor legale.

Astfe l  de acț iuni  speci f ice 
punctuale și verificări vor fi efectuate 
și în perioada următoare.

Primăria Craiova



Joi, 5 Martie 2020PUBLICITATE10

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

Trei locuri de vis în Malaia
Astăzi, doar numele văii mai 

aduce aminte de vremuri le în 
care haiducii făceau legea. Malaia 
este o sursă de frumuseți care nu 
contenesc să uimească

Legendele spun că, în zona 
Malaia, cetele de lotri (hoţi) şi-au 
găsit adăpostul la umbra cetinei de 
brad, pădurea, peşterile şi grotele 
fiind locuri ideale pentru ascunderea 
prăzii. Eşti invitat să petreci un 
concediu cum rar îţi este dat, aici, 
în România.

În localitatea Malaia se află cea 
mai înaltă cascadă din România, 
iar peisajul este un fenomen unic. 
Cascadele, peşteri le, munţii şi 
lacurile din zona Malaia creează un 
peisaj unic de o frumuseţe care îşi 
păstrează intensitatea, schimbându-
şi doar culorile în funcţie de anotimp.

De pe drumul național DN7A, 
atunci când se termină Malaia, se 
face stânga către Pensiunea Căsuța 
din pădure. De aici, drumul nu mai 
este accesibil mașinii. Către cascadă, 
traseul este marcat și urcarea este 
lejeră. Curcubeele create de stropii 
azvârliți printre stânci îți dau senzația 
că aici e Dumnezeu și, când și când, 
se joacă cu razele soarelui și cu stropii 
de apă.

În 1982 intra în funcț iune 
Hidrocentrala Brădișor, având 
capacitatea de 115 MW. În 1978 
intra în funcțiune hidrocentrala 
Malaia cu o capacitate mai mică, 
de 18 MW. În spatele acestor 
hidrocentrale stă forța apei, astfel, 
hidrocentrala Malaia funcționează 

cu ajutorul apei colectate de Lacul 
de acumulare Malaia. Acesta este 
situat la altitudinea de 480 de 
metri, are o suprafață de 46 de 
hectare și o adâncime a apei de 
22 de metri. Lacul Malaia are o 
populație acceptabilă de păstrăv și 
este administrat de AJVPS Vâlcea. 
Pasionații de pescuit trebuie să știe 
că este necesară achiziționarea 
permisului de pescuit sportiv.

Din Malaia se continuă drumul 
pe DN7A până în Valea Măceșului, 
apoi, se face la dreapta pe drumul 
județean DJ701D, trecând de 
Pensiunea Ciobănelu și se continuă 
drumul până în Ciungetu. La o 
intersecție se continuă drumul 
către stânga peste un pod. După 
ce se termină zona de case, sec 
continuă drumul până se ajunge la 
un semn de pe o stâncă unde este 
scris Peștera Laptelui. Vă invităm 
să trăiți propria experiență. Peştera 
cu Lapte situată pe versantul drept 
al Văii Rudăreasa, la 5 kilometri 
în amonte de satul Ciunget, vă 
așteaptă punând în scenă același 
decor impresionant pentru fiecare 
dintre privitori.

C a s c a d a  S c o r u ş ,  A p a 
Spânzurată, Cascada Latoriţei, 
Cheile Latoriţei, Lacul Brădişor, 
Lacul Malaia, Cascadele din Cheile 
Lator i ţe i ,  Fântâna Brăt ieni lor, 
Biserica de Lemn din Ciunget, 
Peștera Laptelui şi l ista poate 
continua deoarece Dumnezeu a 
decis ca în Malaia, atunci când a 
creat lumea şi pământul, să creeze 

o oază de frumusețe și minuni.
Acolo, în Malaia, parcă albastrul 

lacuri lor e mai albastru decât 
oriunde, verdele brazilor e mai 
verde iar cerul e mai adânc decât 

oriunde.
Mihai Firică, director PRO Oltenia

(Conform anexă la contract 
70/31.05.2019)
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SCM U Craiova, gata să atace 
titlul în Divizia A1

Echipa de volei masculin, SCM 
U Craiova, începe play-off-ul în 
Divizia A1. Oltenii se luptă pentru 
campionat, după ce au încheiat 
prima parte a competiției pe poziția 
secundă. Prima rundă va fi împotriva 
celor de la Unirea Dej, formație ce 
se clasează, la finele părții regulate, 
pe locul 5, la 12 puncte distanță de 
alb-albaștri.

În ultima etapă a sezonului 
regulat, Craiova a câștigat cu 
Volei Municipal Zalău, scor 3-1 și a 
demonstrat, din nou, ca este una 
dintre cele mai puternice echipe 
din România.

Dănuț Pascu s-a bazat pe: 
Jovanovic 9p,  Wawrzyńczyk 2p, 
Călin 5p, Lică 16p, Lupu 11p, Sestan 
15p – Majstorovic (L). Au mai intrat: 
Suson 15p, Olteanu, Crlogănescu.

Tot în ultima rundă, adversarii 

craiovenilor din prima etapă a play-
off-ului au câștigat pe terenul celor 
de la Timișoara, în timp ce liderii 
de la Galați nu le-au dat nici măcar 
o șansă celor de la Explorări Baia 
Mare.

Rezultatele ultimei etape:
Explorări Baia Mare – Arcada Galați 

0-3 (17-25, 13-25, 17-25)
Gloria Buzău – Dinamo 2-3 (21-25, 

25-19, 11-25, 25-18, 11-25)
SCM U Craiova – Volei Municipal 

Zalău 3-1 (24-26, 25-16, 25-17, 25-
18)

CSM Câmpia Turzii – „U” Cluj 1-3 
(22-25, 13-25, 25-22, 22-25)

UV Timișoara – Unirea Dej 0-3 (19-
25, 22-25, 22-25)

Clasamentul Diviziei A1 la finalul 
sezonului regulat:

Arcada Galați – 50 puncte
SCM U Craiova – 43 puncte
Dinamo București – 40 puncte
Volei Municipal Zalău – 36 puncte

Unirea Dej – 31 puncte
Gloria Buzău – 26 puncte
U Cluj – 22 puncte
Explorări Baia Mare – 14 puncte
CSM Câmpia Turzii – 4 puncte
CS UV Timișoara – 4 puncte

Programul primei etape din play-off:
Arcada Galați – Gloria Buzău
SCM U Craiova – Unirea Dej – se 

joacă sâmbătă, de la ora 18:00
Dinamo București – Volei Municipal 

Zalău

România va da piept cu Austria, Norvegia și 
Irlanda de Nord în grupele Ligii Națiunilor

România se va afla într-o grupă 
alături de Austria, Norvegia și Irlanda 
de Nord În Liga Națiunilor. Partidele 
se vor disputa în perioada septembrie 
– noiembrie 2020

Vineri, 4 septembrie: Norvegia – 
Austria, România – Irlanda de Nord 
(ora 21:45)

Luni, 7 septembrie: Austria – 
România, Irlanda de Nord – Norvegia 
(ora 21:45)

Joi, 8 octombrie: Irlanda de Nord 
– Austria, Norvegia – România (ora 
21:45)

Duminică, 11 octombrie: Norvegia 
– Irlanda de Nord (ora 19:00), 
România – Austria (ora 21:45)

Sâmbătă, 14 noiembrie: România 
– Norvegia (ora 19:00), Austria – 
Irlanda de Nord (ora 21:45)

Marți, 17 noiembrie: Austria – 
Norvegia, Irlanda de Nord – România 

(ora 21:45)
Liga A
Grupa 1: Polonia,  Bosnia-

Herțegovina, Italia, Țările de Jos
Grupa 2: Islanda, Danemarca, 

Belgia, Anglia
Grupa 3: Croația, Suedia, Franța, 

Portugalia
Grupa 4: Germania, Ucraina, 

Spania, Elveția
Liga B
Grupa 1: România, Irlanda de 

Nord, Norvegia, Austria
Grupa 2: Israel, Slovacia, Scoția, 

Cehia
Grupa 3: Ungaria, Turcia, Serbia, 

Rusia
Grupa 4: Bulgaria, Irlanda, 

Finlanda, Țara Galilor
Liga C
Grupa 1: Azerbaidjan, Luxemburg, 

Cipru, Muntenegru
Grupa 2: Armenia, Estonia, 

Macedonia de Nord, Georgia
Grupa 3: Moldova, Slovenia, 

Kosovo, Grecia
Grupa 4: Kazahstan, Lituania, 

Belarus, Albania
Liga D
Grupa 1: Insulele Feroe, Letonia, 

Andorra, Malta
Grupa 2: Gibraltar, Liechtenstein, 

San Marino
Câștigătoarele grupelor din Liga 

A vor participa la turneul final al Ligii 
Națiunilor, în iunie 2021: semifinale/
finale. Deținătoarea trofeului este 
Portugalia.

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 
câștigătoare de grupă din Liga 
Națiunilor (în afara celor calificate 
direct la Mondial sau clasate pe loc 
de baraj în preliminarii) se vor alătura 
selecționatelor de pe locul 2 într-un 
baraj de stabilire a ultimelor 3 locuri 
de Mondial.

Sursa: frf.ro
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Nesalutații! Încă un antrenor din Liga 1 îl 
atacă pe Papură: „E vorba de educație!”

Mircea Rednic intră în gașca 
antrenorilor nesalutați de Corneliu 
Papură. Tehnicianul Iașiului a 
povestit episodul de la meciul din 
campionat, scor 5-2: „Să vă zic ceva 
despre ultimul meci. Eram cu Marius 
Onofraş şi mergeam la interviul 
de după meci. Veneau doi oameni 
spre mine, pe tunel, nu se vedeau 
că erau căptușiți. Dar am văzut 
emblema Craiovei şi am zis ‘Bună 
seara’. Ei nu au salutat. Unul dintre 
ei era Papură. Eu am salutat, nu 
mi-a răspuns. E treaba lui, e vorba 
de educație. Cred că în momentul de 
față sunt singurii care pot să pună 

probleme CFR-ului. Dar știți cum e 
în play-off, se schimbă de la un meci 
la altul. Pierzi două meciuri şi deja 

te trezești în spate” .
Primul pe lista neagră a lui „Papi” 

a fost Edi Iordănescu, antrenorul 
despre care s-a scris că era în pole-
position pentru preluarea echipei, 
după îndepărtarea lui Pițurcă. 
La meciul din sezonul regulat, 
tehnicianul CSU a avut aceeași 
atitudine vis-a-vis de omologul său 
de pe banca medieșenilor, după ce 
l-a bătut sec, cu 3-1. Și primul meci 
din play-off, cu ardelenii, a ieșit cu 
scântei, Papură având următoarea 

reacție: „Nu mă surprinde nimic 
la clovnii de pe margine de acolo, 
aşa fac tot timpul, pe mine mă 
interesează jocul, nu arbitrajul. E 
un circ total la Mediaş. Nici la circ 
nu mi-au plăcut clovnii, dar să-i văd 
pe ăştia de la Mediaş”.

Președintele Cârțu a căutat să 
scoată castanele din foc, într-o 
intervenție la DigiSport și să explice 
cauzele conflictului Edi – Papură. 
„Aici, hai să nu-i spun conflict, e ceva 
mai vechi între el şi Edward. Vă spun 
aşa, cât de cât. Cornel, la un moment 
dat, când analiza un jucător, i-a dat un 
SMS şi i-a cerut nişte păreri despre un 
jucător pe care el îl antrenase la CSKA 
Sofia şi nu primise prea multe şanse. 
Apoi, când s-a dus la Mediaş, Edi a 
venit şi l-a salutat doar pe Piţurcă, s-a 
îmbrăţişat doar cu Piţurcă şi pe el nu 
l-a băgat în seamă, ei fiind colegi la 
cursurile Pro. Şi asta l-a durut şi pe el. 
Apoi situaţia de la Craiova şi cu meciul 
ăla din retur, e un mic conflict, dar o 
să se împace, o să o regleze”.

E posibil ca în curând Cârțu să 
explice și atitudinea lui Papură vis-à-
vis de Rednic.

Cum e privit Rotaru din 
Peluza Nord: „un arici 
sărac, dar milostiv!”

Craiova e un oraș greu din punct de vedere 
fotbalistic, iar patronul Rotaru o simte, chiar 

când toată lumea credea că securea războiului 
cu galeria a fost îngropată

Poza-șoc dinaintea meciului 
cu CFR Cluj, în care Rotaru pare 
să-i dea bani unui fost lider de 
galerie, a fost fitilul care a aprins din 
nou Peluza Nord. Ultrașii păruseră 
dispuși la compromisuri în relația 
cu conducătorul clubului oltean. 
De dragul echipei au trecut peste 
îndepărtarea lui Pițurcă, a lui 
Craioveanu, instalarea lui Papură, 
considerat „sifon” al patronului, 
revenirea în poartă a lui Pigliacelli, 
considerat „trădător” de Nord.

Însă imaginea din club i-a înfuriat 
la culme iarăși pe cei din Peluza Nord. 
La meciul cu Gaz Metan Mediaș, 
suporterii din Ponsiona au semnat 
un mesaj care sună astfel: „MUSAFIR 
PE 15 ANI, PRIN CLUBURI PASEAZĂ 
ARGAȚILOR BANI”. Omul de afaceri 
bucureștean este considerat venetic 
pe plaiurile oltene de către suporterii 

CSU Craiova. De aceea îl alintă 
cu apelativul „musafir pe 15 ani”. 
Perioada în care Mihai Rotaru e în 
vizită prin Bănie, 15 ani, are în vedere 
contractul semnat de firma sa cu 
municipalitatea craioveană privind 
dreptul de folosință a legendarului 
Ion Oblemenco.

Întreaga Peluză Nord a arătat 
că împărtășește mesajul, printr-o 
postare pe facebook: „Irinel Marian 
Coandă, zis și Ciarli e un cerșetor 
penal dispărut de 4 ani din viața 
Peluzei; Mihai Rotaru, un arici sărac, 
dar milostiv cu mai mulți milogi de 
prin oraș, mai are 8 ani din contractul 
care îi permite să folosească numele 
de Universitatea Craiova. E cazul 
să începem să câștigăm câteva 
campionate!”, se arată într-un 
comunicat al Peluzei Nord.

Cosmin COJOCĂREANU

Grupul antrenorilor din Liga 1 pe care antrenorul CSU nu-i bagă în seamă după ce-i bate prinde contur


