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Hrana pacienţilor 
de la SCJU Craiova,

 la control
Inspectorii 
craioveni de la 
Taxe, condamnați 
pentru că au șters 
ilegal amenzi din 
sistem, au cerut 
amânare



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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 9 MARTIE – 15 MARTIE 2020

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

SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

13.03

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

09:00 - 16:00
Craiova PT 37 - străzile: Constantin Brâncuşi - 

parţial, Nicolae Titulescu, Amaradia - parţial, 
Principatele Unite

09:00 - 16:00

Craiova PT 9  - străzile: Anul 1848, Caracal, Ana 
Ipătescu, General Magheru, Mureş

09:00 - 17:00 Coşoveni PTA 1 Coşoveni, PTA 3 Coşoveni, PTA 4 
Coşoveni, PTA 5 Coşoveni

09:00 - 16:00 Craiova
PT 11 - străzile: Luminiţei, Teleajenului, 
Banatului, Bărăganului, Siretului, Preajba, 
Paroşeni, Castorului, Cărbuneşti, Sinaia, 
Centrul Medical PHOENIX

TBC în colectivitate
Un al doilea caz de tuberculoză 

a fost descoperit în Olt, în mai puţin 
de o săptămână. Este vorba de o 
angajată a instituţiei care în prezent 
se află internată la Spitalul „Marius 
Nasta” din Bucureşti, scrie olt-alert.ro

„E un caz de tuberculoză într-o 
colectivitate de adulţi. Bolnavul 
e diagnosticat şi izolat la Spitalul 
«Marius Nasta” din Bucureşti»”, 
a declarat medicul epidemiolog 
Marinela Madan, de la Direcţia de 
Sănătate Publică (DSP) Olt.

Potrivit sursei citate, conducerea 
instituţiei a primit toate îndrumările 
privind măsurile ce trebuie luate la 
nivelul unităţii.

Un prim caz de tuberculoză a 
fost descoperit, zilele trecute, la o 
elevă de clasa a XII-a de la Colegiul 
Naţional „Ion Minulescu” din Slatina.

În prezent, ea este internată 
în Secţia Pneumoftiziologie de la 
Scorniceşti.

Imediat ce a aflat, conducerea 
liceului a dispus începerea procedurii 
de dezinfecţie în toate clasele din 
corpul de clădire în care învaţă eleva 
bolnavă.

Totodată, cadrele didactice şi 
colegii de clasă ale fetei bolnave au 
fost supuşi, în aceste zile, la analize 
medicale specifice.

09:00 - 17:00
Coţofenii 
din Faţă, 

Filiaşi
PTAb IAS Beharca, PTA Branişte Filiaşi

09:00 - 17:00 Filiaşi PTA 1 Bâlta
14.03

Pistol la vânzare pe 
OLX. Vânzătorul, cercetat penal

Un tânăr de 23 ani, din Drăgăneşti-
Olt, este cercetat penal după ce a 
scos la vânzare, pe un site de anunţuri 

online, un pistol funcţional care 
datează din Primul Război Mondial.

Tânărul voia să obţină 1.000 lei 
pentru pistol, conform anunţului 
publicat pe OLX.

„La data de 4 martie 2020, poliţiştii 
din cadrul Biroului Arme, Explozivi 
şi Substanţe Periculoase Olt s-au 
sesizat din oficiu cu privire la faptul 
că o persoană, din oraşul Drăgăneşti 
Olt, oferă online spre vânzare un 
pistol din Primul Război Mondial, 
contra sumei de 1.000 de lei. În urma 
cercetărilor efectuate, poliţiştii olteni 
au identificat un bărbat, de 23 ani, din 
oraşul Drăgăneşti-Olt, care ar fi oferit 
spre vânzare un revolver funcţional, 
fără muniţie, armă ce face parte din 

categoria celor letale”, conform IPJ Olt.
Bărbatul a declarat că a găsit 

arma în podul casei în care locuieşte 
şi că aceasta era a bunicului său, 
care a decedat, scrie realitatea de 
olt. Poliţiştii continuă cercetările în 
acest caz.

Eliza RADU
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ANUNȚ

COMUNA PERIȘOR, titular al proiectului „ASFALTARE DRUMURI 
COMUNALE ÎN COMUNA PERIȘOR, JUDEȚUL DOLJ”, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul „ASFALTARE DRUMURI COMUNALE ÎN 
COMUNA PERIȘOR, JUDEȚUL DOLJ”, propus a fi amplasat în comuna 
Perișor, satul Perișor.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj din Craiova, 
str. Petru Rareș, nr. 1, județul Dolj, în zilele de luni până joi între orele 
8.00-16.30  și vineri între orele 8.00-14.00, și la sediul Primăriei Perișor, 
str. Henri Coandă, nr. 269, precum și la următoarea pagină de internet: 
http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului 
pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

PRIMAR,
LĂZĂROIU MARIAN

Inspectorii craioveni de la Taxe, 
condamnați pentru că au șters ilegal 
amenzi din sistem, au cerut amânare

Curtea de Apel Craiova a admis 
solicitarea depusă la dosar și a 
decis, miercuri, să amâne pentru 
data de 13 aprilie a.c. apelurile 
declarate de cei 14 foşti şi actuali 
inspectori din cadrul Direcţiei 
de Taxe şi Impozite a Primăriei 
Craiova trimiși în judecată în 2015 
de procurorii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Craiova pentru 
infracțiuni de fraude informatice, 
fals, înşelăciune şi abuz în serviciu. 
Cu toții au fost condamnați la 
pedepse cu suspendare de 
Judecătoria Craiova și au făcut 
apel.

La termenul de miercuri, 4 martie 
a.c., Curtea de Apel Craiova a decis să 
amâne cauza pentru data de 13 aprilie, 
la cererea unuia dintre avocații apărării: 
„având în vedere cererea de amânare 
formulată de av. Mihăloiu Bogdan, fiind 
în imposibilitate de a se prezenta, din 
motive medicale”, după cum se arată în 
încheierea de ședință a instanței.

Reamintim că, funcţionarii de 
la Direcţia de Taxe şi Impozite a 
Primăriei Craiova trimiși în judecată în 
anul 2015 de procurorii Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Craiova pentru 
infracțiuni de fraude informatice, fals, 
înşelăciune şi abuz în serviciu sunt: 
Titina Guşiţă, Octavian Cojocaru, 
Petrişor Stepan, Elena Munteanu, 
Vasilica Bumbac, Claudia Bogoi, 
Luminiţa Predoaica, Ioana Moraru, 
Georgeta Mitroi şi Lilioară Piciu. Corina 
Coadă, Lucica Păsărică, Valentina 
Cătănescu şi Andreea Beldeanu sunt 
foşti inspectori ai Direcţiei.

Cei 14 inculpați din dosar au fost 
acuzați că au şters din evidenţa fiscală 
informatizată mai multe debite din 
amenzi, în baza unor sentinţe civile 
fictive şi a unor chitanţe nereale. 
De asemenea, funcţionarii au fost 
acuzați că au acordat nejustificat 
facilităţi fiscale unor persoane care nu 
aveau dreptul şi care nu se încadrau 
în prevederile legale ori au anulat 
mai multe chitanţe prin care au fost 
încasate taxe judiciare de timbru, 
pentru a obţine beneficii materiale.

Anul trecut, în luna iulie, Judecătoria 
Craiova i-a condamnat pe toți la 
pedepse cu suspendare: „1.Contopeşte 
pedepsele aplicate inculpatei Mitroi 

Georgeta, urmând ca aceasta să 
execute pedeapsa cea mai grea de 
1 ani şi 6 luni închisoare. Dispune 
suspendarea condiţionată a executării 
pedepsei rezultante aplicate inculpatei 
Mitroi Georgeta pe durata unui 
termen de încercare de 3 ani şi 6 
luni. 2. Contopeşte pedepsele aplicate 
inculpatei Cătănescu Valentina Anca, 
urmând ca aceasta să execute pedeapsa 
cea mai grea de 9 luni închisoare. 
Dispune suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei rezultante aplicate 
inculpatei Cătănescu Valentina Anca 
pe durata unui termen de încercare 
de 2 ani şi 9 luni. 3. Contopeşte 
pedepsele aplicate inculpatei Coadă 
Petria Corina, urmând ca aceasta să 
execute pedeapsa cea mai grea 2 
ani închisoare. Dispune suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei 
rezultante aplicate inculpatei Coadă 
Petria Corina pe durata unui termen 
de încercare de 4 ani. 4.Contopeşte 
pedepsele aplicate inculpatei Moraru 
Ioana, urmând ca aceasta să 
execute pedeapsa cea mai grea 3 ani 
închisoare. Dispune suspendarea sub 
supraveghere a executării pedepsei 
rezultante de 3 ani închisoare și 
stabileşte un termen de încercare 
de 5 ani. 5. Condamnă inculpata 
Bogoi Claudia-Mariana la pedeapsa 
de 3 ani închisoare pentru săvârşirea 
infracţiunii de fraudă informatică în 
formă continuată( 30 acte materiale). 
Dispune suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei aplicate inculpatei 
Bogoi Claudia-Mariana pe durata 
unui termen de încercare de 5 ani. 
6. Condamnă inculpata Guşiţă Gratie 
Titina la pedeapsa rezultantă de 2 ani şi 
2 luni închisoare. Dispune suspendarea 
executării pedepsei sub supraveghere 
pe un termen de supraveghere de 3 
ani. 7. Condamnă inculpata Predoaica 
Luminiţa la pedeapsa de 2 ani închisoare 
pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă 
informatică în formă continuată( 6 
acte materiale). Dispune suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei 
aplicate inculpatei Predoaica Luminiţa 
pe durata unui termen de încercare de 
4 ani. 8. Condamnă inculpatul Stepan 
Daniel-Petrişor la pedeapsa de 2 ani 
şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea 
infracţiunii de fraudă informatică în 
formă continuată( 37 acte materiale). 
Dispune suspendarea condiţionată a 

executării pedepsei aplicate inculpatului 
Stepan Daniel-Petrişor pe durata unui 
termen de încercare de 4 ani şi 3 
luni. 9. condamnă inculpata Păsărică 
Lucica la pedeapsa de 2 ani închisoare 
pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă 
informatică în formă continuată( 12 
acte materiale). Dispune suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei 
aplicate inculpatei Păsărică Lucica pe 
durata unui termen de încercare de 
4 ani. 10. Condamnă inculpatul Piciu 
Lilioară la pedeapsa de 1 an închisoare 
pentru săvârşirea infracţiunii de fraudă 
informatică în formă continuată( 3 
acte materiale). Dispune suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei 
aplicate inculpatului Piciu Lilioară pe 
durata unui termen de încercare de 3 
ani. 11.Contopeşte pedepsele aplicate 
inculpatei Beldeanu Gegiu Andreea 
Loredana, urmând ca aceasta să 
execute pedeapsa cea mai grea 3 ani 
închisoare. Dispune suspendarea sub 
supraveghere a executării pedepsei 
rezultante de 3 ani închisoare pe 
durata unui termen de încercare de 
5 ani. 12.Contopeşte pedepsele şi 
aplică pedeapsa cea mai grea de 2 
ani închisoare, la care adaugă un 
spor de 1/3 din celelalte pededepse, 
respectiv 8 luni închisoare, în final 
inculpata Munteanu Elena urmând 
să execute pedeapsa rezultantă de 
2 ani şi 8 luni închisoare. Dispune 

suspendarea executării pedepsei 
sub supraveghere pe un termen de 
supraveghere de 3 ani. 13. Contopeşte 
pedepsele aplicate inculpatei Bumbac 
Vasilica Iuliana, urmând ca aceasta să 
execute pedeapsa cea mai grea 3 ani 
închisoare. Dispune suspendarea sub 
supraveghere a executării pedepsei 
rezultante de 3 ani închisoare pe 
un termen de încercare de 5 ani. 
14. Condamnă inculpatul Cojocaru 
Simon Octavian la pedeapsa de 
3 ani închisoare pentru săvârşirea 
infracţiunii de fraudă informatică 
în formă continuată ( 171 de acte 
materiale). Dispune suspendarea 
executării pedepsei sub supraveghere 
pe un termen de supraveghere de 3 ani 
şi 6 luni. Inculpatul va presta o muncă 
neremunerată în folosul comunităţii în 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Dolj 
sau în cadrul Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public al 
Fondului Locativ (Primăria Municipiului 
Craiova), jud. Dolj, pe o perioadă de 
60 de zile lucrătoare”.

Atât inculpații, cât și procurorii 
au declarat apel, primul termen fiind 
stabilit pe 23 ianuarie a.c. la Curtea 
de Apel Craiova. Instanța a admis 
cererile de amânare formulate de 
inculpate pentru a-și angaja apărători 
și a amânat cauza pentru 4 martie a.c.

Camelia SÂRBU
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office@jurnalulolteniei.ro  

Doi pești grași din PSD au, din nou, 
probleme penale

Ce coincidență stranie!!! La nici o 
săptămână de zile după schimbarea 
șefilor IPJ Mehedinți, numiți de PSD, 
comisar șef Adrian Dichis și comisar 
șef Sabin Dumitrășconiu, poliția se 
trezește brusc din hibernare și scoate 
de la mezat un dosar penal în care doi 
primari PSD din județ sunt acuzați de 
o furăciune de 1 milion de lei din bani 
publici, ce datează tocmai din anul 
2017. Este vorba de primarul PSD 
al orașului Baia de Aramă, județul 
Mehedinți, Rafael Dunărințu, ajuns 
între timp la închisoare pentru o altă 
faptă penală, o condamnare de 3 ani 
și 4 luni într-un dosar de corupție 
instrumentat de procurorii DNA, și 
de primarul din comuna Prunișor, 
Nandi Covlea, politician putred de 
bogat, cu firmă de construcții pe 
numele celor din familie, hoț de voturi 
la referendum scăpat nepedepsit, 
evazionist cu dosar penal în curs 
de finalizare, vicepreședinte la PSD 
Mehedinți, un om aparte, cu capelă 
de rugăciuni în curtea vilei de lux și 
cu relații în poliție și nu numai.

Mahării PSD, lucrări neexecutate
dar decontate, în valoare
de 1 milion de lei
Mai multe percheziţii polițienești 

au avut loc în aceste zile la Baia 
de Aramă, fiind vizate persoane 
angajate în primăria din oraș, precum 
şi o firmă de construcţii aparţinând 
familiei primarului din Prunișor, 
județul Mehedinți, Nandi Covlea.

Surse din primăria Baia de Aramă 
au declarat că, în perioada octombrie 
2017 – noiembrie 2017, cu ajutorul 
unui diriginte de şantier, au fost 
întocmite situaţii de lucrări fictive, 
mai exact lucrări neexecutate, dar 
decontate. Lucrările s-ar fi executat 
în cadrul a două proiecte de refacere 
a infrastructurii locale afectate de 
calamităţi naturale. Prejudiciul este 
estimat la valoarea de 1 milion de lei, 
iar persoanele vizate sunt cercetate 
pentru fals în declaraţii şi înşelăciune. 
La vremea respectivă, primăria Baia 
de Aramă era condusă de Rafael 
Dunărinţu de la PSD, care de anul 
trecut se află după gratii într-un alt 
dosar, fiind condamnat la trei ani şi 
patru luni de închisoare cu executare 

pentru infracţiuni de corupţie.

Hoțomanii din PSD au avut „spate”
și „protecție” din partea poliției?
De ce timp de 3 ani dosarul a fost 

ținut la sertar și nimeni nu i-a întrebat 
de sănătate pe acești primari PSD, 
nu știm. Ce știm sigur este faptul că 
unul dintre șefii din poliția județeană 
numiți de PSD în funcția de adjunct 
șef IPJ Mehedinți, comisar șef Adrian 
Dichis, înlocuit cu comisarul șef 
doctor Sofia Stoian, „Doamna de 
Fier” adusă de la IPJ Caraș Severin, 
l-a mai scăpat odată de pușcărie pe 
primarul PSD de la comuna Prunișor, 
Nandi Covlea. De ce pe timpul șefilor 
de poliție ai PSD, adică timp de 
cel puțin 3 ani de zile, acest dosar 
penal a stat pe loc și tocmai acum, 
după destituirea lor din funcții, noua 
conducerea a IPJ Mehedinți a dat 
drumul la dosar, la cursul lui firesc, e 
o chestiune revoltătoare, cel puțin la 
nivel de percepție în privința încrederii 
și depolitizării poliției. Dacă se vor 
găsi probe concrete că poliția „le-a 
asigurat spatele” acestor primari 
penali din PSD, ei bine, vinovații, 
cu nume și prenume, ar trebui 
sancționați ferm și aspru, dați afară 
din poliție și aduși și ei în fața justiției.

Comisarul șef Dichis i-a albit 
un dosar penal primarului 
penal Covlea
Adjunctul șefului IPJ Mehedinți, 

numit de PSD în funcție și destituit 
zilele trecute, comisarul șef Adrian 
Dichis îl cunoaște foarte bine pe 
primarul PSD Nandi Covlea. În 
urmă cu ceva timp polițistul l-a 
scăpat de o mare belea pe mahărul 
PSD. Concret, polițistul Dichis l-a 
anchetat pe Covlea într-un dosar 
penal în care acesta din urmă era 
acuzat că votase ilegal, de 25 de ori, 
la referendumul pentru demiterea 
președintelui de atunci Traian 
Băsescu, infracțiune pedepsită cu 
până la 7 ani de închisoare. În 
pofida probelor evidente din dosar, 
una dintre ele fiind aceea că și 
judecătorul BEJ Mehedinți Ovidiu 
Georgescu a anulat cele 25 voturi 
furate de Covlea, în loc să propună 
trimiterea în judecată a mahărului 
PSD, polițistul Dichis a propus soluția 
de scoaterea de sub urmărire penală 
de parcă ar fi fost avocatul lui, și 
nu anchetatorul. De precizat că, 
primarul Nandi Covlea este acuzat 

de evaziune fiscală într-un dosar 
penal instrumentat de procurorii 
DIICOT Mehedinți și nefinalizat 
încă. La perchezițiile domiciliare 
de atunci când Covlea Nandi a fost 
și încătușat, în curtea somptuoasei 
sale vile de lux, oamenii legii au 
fost surprinși să vadă și o capelă 
de rugăciuni. În ce măsură îl va mai 
ajuta capela de rugăciuni personală 
pe bogătașul din PSD, să nu ajungă 
la pușcărie, rămâne de văzut.

Primarul PSD condamnat,
Dunărințu, mai are 2 dosare 
penale grele în instanță
Primarul PSD Rafael Dunărințu 

nu mai riscă să ajungă la închisoare 
că deja este acolo de ceva vreme. 
El riscă însă să-și petreacă o bună 
perioadă din viață aici întrucât 
pe lângă acest dosar penal de 
înșelăciune cu prejudiciu de 1 milion 
de lei în care s-a băgat cu familia 
primarului Covlea, mai are 2 dosare 
penale. În aceste două dosare penale 
este deja inculpat și trimis în judecată 
de către procurorii DNA pentru alte 
fapte de corupție și bani furați. Și 
judecata în aceste două dosare, adică 
procesul penal, durează cam mult, în 
ambele cazuri. 

În plus, vorbim de judecata pe 
fond la Tribunalul Mehedinți, în 
ambele situații. Primul dosar penal 
are numărul 4802/101/2016 și 
este înregistrat pe rolul Tribunalului 

Mehedinți tocmai la data de 15 
decembrie 2016 și nesoluționat nici 
acum, după aproape 4 ani de zile, 
probabil din motive procedurale, 
chichițe avocățești, etc. Aici , 
inculpatul Rafael Dunărințu este 
judecat pentru infracțiuni de corupție 
alături de alți 6 inculpați, toți salariați 
de la Agenția pentru Finanțarea 
Investiț i i lor Rurale Mehedinți, 
nesuspendați din funcții. Celălalt 
dosar penal este dosarul penal 
numărul 2530/101/2016 înregistrat 
tot la Tribunalul Mehedinți la data de 
4 iulie 2016 și nesoluționat nici acum 
după aproape 4 ani de zile, cel mai 
probabil tot din motive procedurale 
și chichițe avocățești. Aici, inculpatul 
Rafael Dunărințu este judecat tot 
pentru infracțiuni de corupție alături 
de alți 8 inculpați, mulți dintre aceștia 
salariați de la Agenția de Plăți și 
Intervenție în Agricultură Mehedinți, 
toți suspendați din funcții până la 
decizia definitivă și irevocabilă, un 
medic veterinar și un om de afaceri. 
Ei bine, în ambele aceste din urmă 
dosare penale nesoluționate încă de 
magistrații de la Tribunalul Mehedinți, 
inculpatul Rafael Dunărițiu este 
„capul răutăților”, ceilalți inculpați 
fiind, dacă se poate spune așa, 
victime colaterale, ale lăcomiei 
acestuia.

În aceste condiți i, primarul 
încarcerat Rafael Dunărințu riscă să 
stea în pușcărie ca „Berilă”.
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Hrana pacienţilor de la SCJU Craiova,
 la control

Managerul Spitalului 
Clinic Judeţean de 
Urgenţă (SCJU) Craiova 
susţine că a dispus 
verificarea contractului 
cu firma de catering pe 
care unitatea medicală 
îl are, după ce mai mulţi 
pacienţi s-au plâns de 
calitatea hranei primite.

Oamenii s-au plâns că mâncarea 
este rece, ori că nu are gust, iar 
managerul SCJU Craiova, Teodor Sas, 
spune că se fac verificări.

„Am sesizat directoarea de îngrijiri 
să facă niște comisii de recepție, 
să verifice absolut tot ce este scris 
în acel contract cu acel furnizor de 
hrană, astfel încât lucrurile să fie 
respectate. Este problema celor care 
recepționează hrana pe secții, trebuie 
să respecte întocmai contractul aflat 
în derulare. Am dispus să se facă 
verificări asupra temperaturii, asupra 
calității alimentelor”, a afirmat Sas.

Din ianuarie, spitalul are contract 
cu o firmă de catering pentru 

asigurarea hranei. Firma a şi fost 
amendată pentru că nu îşi autorizase 
la timp un punct de lucru.

Anterior, timp de mai mulţi ani, 
SCJU Craiova a avut contract cu o 
firmă care pregătea masa pacienţilor 
şi medicilor în bucătăria amenajată 
în incinta spitalului. Cum investiţiile 
din bucătărie au fost făcute de 
firma respectivă, odată colaborarea 
încheiată accesul în incintă a fost 
interzis unei alte societăţi.

Probleme şi cu aparatura
Unitatea medicală are probleme 

şi cu aparatura. Doar două din 
cele patru computere tomografe 
funcţionează. RMN-ul, nici atât.

„În momentul de față sunt 
funcționale două CT-uri din patru, iar 
RMN-ul nu este funcțional. Cele două 
computere tomografe nefuncționale 
nu au autorizație CNK. La unul a 
fost depusă decumentația la CNK în 
urmă cu o săptămână, iar la celălalt 
a fost depusă acum. Din cele care 
funcționează, unul a avut o problemă 
la o piesă aflată în garanție. Pentru 
RMN trebuie achiziționate niște piese 
pentu care nu există contract de 
service”, a afirmat managerul SCJU 
Craiova, Teodor Sas.

Preşedintele Consiliului Judeţean 

Dolj, Ion Prioteasa, a cerut, din nou, 
Ministerului Sănătăţii să aloce fonduri 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor din 
spital.

„Ştiti că sunteți proprietarii celui 
mare spital din această țară?! Că 
aveți un spital cu peste 1500 de 
paturi, cu 3500 de salariați?! Este 
foarte greu și pentru manager, care 
mai are și alte activități, să conducă 
un asemenea mastodont. Să sperăm 

că se vor găsi soluții. Ne-am tot lovit 
și chiar și la începutul acestui an 
de adrese care vin de la Ministerul 
Sănătății prin care ne ceartă că nu am 
făcut mai știu eu ce. Este al vostru, 
al Ministerului Sănătății! Când ai pixul 
în mână și decizi să cumperi pentru 
toată țara angiografe, de exemplu, 
mai cumpără unul și la Craiova că 
noi, Consiliul Județean am tot făcut 
eforturi”, a spus Prioteasa.

Locuinţă protejată pentru craiovencele
 agresate în familie

Este vorba despre proiectul 
„VENUS – Împreună pentru o viață în 
siguranță!”, în care Direcția Generală 
de Asistență Socială din cadrul 
Primăriei Craiova este partener.

Pentru implementarea lu i , 
municipalitatea cere sprijinul comunităţii 
care ar trebui să informeze şi să 
îndrume femeile victime ale violenței 
domestice către sediul direcției, situat 
în Craiova, str. Eustațiu Stoenescu, bl. 
T8, parter, pentru a putea beneficia de 

Victimele violenţei 
domestice pot apela la 
sprijinul Primăriei Craiova. 
Pentru şase persoane se 
poate asigura şi cazare, 
pentru un an. Aceasta, 
în cadrul unui proiect cu 
fonduri europene.

serviciile oferite prin proiect. Dacă vor 
sprijin, acestea trebuie să întocmească 
un dosar.

“Persoanele care pot face parte 
din grupul țintă trebuie să aibă vârsta 
de peste 18 ani, să aibă calitatea 
de victimă a violenței domestice 
în formele prevăzute de lege și în 
legătură cu toate tipurile de relații 
familiale, sociale/parteneriale, de 
rudenie/afinitate pe care victima le 
are cu celelalte  persoane. Pentru 
admiterea în cadrul servicii lor 
sociale, persoana victimă a violenței 
domestice trebuie să constituie un 
dosar de înscriere în grupul țintă. 
Menționăm că anunțul și documentele 
pentru înscrierea în grupul țintă 
al proiectului se regăsesc pe site-
ul  instituției la www.spascraiova.
ro (secțiunea comunicate), site-ul 
Primăriei Municipiului Craiova precum 

și la sediul instituției”, au transmis 
reprezentanţii Primăriei.

Proiectul, în valoare totală de 
51.080.375,72 lei, este cofinanțat din 
FSE, Programul Operaţional Capital 
Uman (POCU) 2014-2020. Valoarea 
cheltuielilor eligibile angajate pe 
perioada proiectului de Direcția 
Generală de Asistență Socială Craiova 
este de 1.137.171,60 lei, din care 
contribuția proprie este de 2%, în 
valoare de 22,743.43 lei.

„ În  cadru l  p ro iec tu lu i ,  în 
Municipiul Craiova vor fi create o 
“Locuință protejată“, precum și 
servicii integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinet 
de consiliere vocațională pentru 
victimele violenței domestice.

Scopul serviciului social “Locuință 
protejată” este asigurarea nevoilor 
sociale, creșterea calității vieții și 

promovarea incluziunii sociale, prin 
asigurarea asistenței de specialitate 
pentru victimele violenței domestice. 
Capacitatea acestui serviciu social 
este de 6 locuri, iar găzduirea în 
cadrul acestuia se realizează pe o 
perioadă de 12 luni, în funcție de 
complexitatea cazului.

Serviciile integrate complementare: 
grup de suport și cabinet de consiliere 
vocațională vor furniza servicii atât 
pentru persoanele găzduite în locuința 
protejată, cât și pentru alte victime 
din comunitate. Serviciile de grup de 
suport vor fi oferite pentru minim 14 
beneficiari/ an, iar serviciile de sprijin 
în vederea integrării soci-profesionale 
prin furnizarea de consiliere vocațională 
vor fi oferite pentru minim 34 de 
beneficiari/an”, explică reprezentanţii 
Primăriei.

Ana-Maria CONSTANTINESCU
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Zece containere tip locuință, achiziționate de 
Primăria Târgu Jiu pentru situații de urgență

Zece containere pentru locuit au 
devenit un obiectiv pentru Primăria 
municipiului Târgu Jiu. Primarul 
Marcel Romanescu susține că acestea 
vor intra în folosință doar în situații de 
urgență precum: intrarea în carantină 
pentru infectarea cu Covid-19 sau 
cazarea unor familii care nu au o 
locuință. Se pare că valoarea unui 
container este de 10.000 de euro și 
fiecare dintre acestea ar fi dotat cu tot 
ce este nevoie pentru a oferi condiții 

normale de viață.
„Direcția Economică și cea 

Tehnică vor analiza oportunitatea 
achiziționării unor containere sub 
formă de locuință. Sunt câteva tipuri 
de containere dotate cu tot strictul 
necesar: baie, aer condiționat sau 
cameră de zi. Cele zece containere tip 
casă vor putea fi folosite pe situații 
de urgență, dar avem și multe cazuri 
sociale, mai ales pe perioada de 
iarnă, astfel că ni se solicită o locuință 
pe o anumită perioadă“, a spus edilul 
din Târgu Jiu, potrivit igj.ro.

Containerele ar urma să fie 

amplasate la marginea orașului Târgu 
Jiu, în zona Lezureni, acolo unde sunt 
și mai multe locuințe sociale.

„Trebuie ca zona unde vom 
amplasa aceste containere să aibă 
canalizare funcțională și alimentare 
cu energie, apă și gaze. Dacă putem 
să înlocuim gazele cu energia 
electrică, atunci în cazul canalizării 
este obligatoriu să ai racordurile deja 
făcute. Avem câteva locații care s-ar 
preta pentru amplasarea acestora“, 
a mai spus primarul, potrivit sursei 
citate.

Penitenciarul din Târgu Jiu nu mai primește 
condamnați de teama coronavirusului

Conducerea Penitenciarului 
Târgu-Jiu a decis ca nicio persoană 
condamnată în această perioadă să nu 
mai fie primită în unitate, după ce unul 
dintre psihologii instituţiei s-a izolat 
acasă, timp de 14 zile. Femeia nu are 
simptome, dar vecina ei din localitatea 
Drăguţeşti, angajată a Primăriei din 
localitate, a interacţionat cu persoane 
care s-au întâlnit cu italianul infectat 

cu noul coronavirus.
Reprezentanţii Penitenciarului 

Târgu-Jiu au spus că: „Într-adevăr, 
una dintre măsuri este şi aceasta, ca 
pe o perioadă de timp, nou-depuşii 
să meargă la Craiova, indiferent 
de situaţia lor. Este o măsură de 
moment, dar se va reveni la situaţia 
anterioară. Este una dintre măsurile 
luate pentru a preveni, pe orice cale, 

riscul infectării cu acest nou virus. Nu 
suntem în carantină, sub nicio formă. 
În contextul în care primul caz a fost 
raportat în judeţul Gorj, s-au luat 
nişte măsuri suplimentare”.

În aceste condiţii, marţi, poliţiştii 
din judeţul Gorj au fost nevoiţi să 
transporte un bărbat de 40 de ani, 
condamnat la un an de închisoare 
pentru furt, la Penitenciarul de 

Maximă Siguranţă Craiova, scrie 
Mediafax.

263 de deţinuţi sunt acum în 
închisoare. Se pare că psihologul 
penitenciarului ar avea o vecină 
angajată la Primăria Drăguţeşti, 
pe unde trecuse italianul bolnav de 
coronavirus care a stat câteva zile 
în Gorj.

Cătălin ANGHEL

Tineri braconieri, prinși cu 
95 de kilograme de peşte și 

1.000 de metri de plase
Polițiștii vâlceni au confiscat 95 

de kilograme de peşte, 1000 de 
metri de plase monofilament, o 
barcă pneumatică şi o autoutilitară, 
după ce au descoperit doi braconieri. 
Este vorba despre doi tineri de 18 
şi 25 de ani, din comuna Ioneşti. 
Aceștia au fost opriți în trafic, pe raza 
municipiului Râmnicu Vâlcea, și s-au 
ales cu dosare penale pentru că nu 
aveau asupra lor documente legale 
pentru deţinerea şi transportul de 
peşte.

“În urma controlului efectuat 
autoutilitarei în interiorul acesteia 
au fost descoperiți mai mulți saci ce 
conțineau plase de pescuit, o barcă 
gonflabilă și o cantitate de pește 
pentru care nu dețineau documente 
legale de proveniență și transport. 
Polițiștii au luat măsura confiscării a 
95 kg de pește, diferite specii și au 

dispus ridicare în vederea confiscării 
a 10 saci cu plase plurifilament cu o 
lungime totală de 1000 m, a bărcii 
gonflabile și a autoutilitarei. În 
cauză a fost întocmit un dosar penal 
conform art. 64 din O.U.G. 23/2008 
privind pescuitul și acvacultura”, se 
arată într-un comunicat al IPJ Vâlcea.

Cătălin ANGHEL

Persoane transportate ilegal 
în 3 dube, descoperite de 
polițiștii vâlceni pe DN 64
Trei dube în care se aflau 24 de 

persoane au fost oprite în trafic, pe DN 
64, la Râureni, pe raza municipiului 
Râmnicu Vâlcea. Se pare că oamenii 
legii au aflat că cetăţenii urmau să 
fie transportaţi, contra cost, până în 
Danemarca, dar şoferii dubelor nu 
deţineau nicio autorizaţie de taxi. 
Astfel, activitate pe care conducătorii 
auto o desfășurau se încadrează la 
transport ilegal de persoane.

„Polițiștii au oprit pentru control pe 
Drumul Național 64, pe raza localității 
Râureni, 3 autoturisme 8+1care 
în urma verificărilor s-a stabilit că 
efectuau transport internațional 
de persoane, contra cost, pe ruta 
România – Danemarca, fără a 
deține autorizație de taxi. În cele 3 
autoturisme au fost identificate 24 de 
persoane din municipiul Drăgășani, 
Slatina și orașul Băbeni”, informează 

IPJ Vâlcea.
Conducătorii celor 3 autoturisme 

au fost sancționați contravențional, 
le-a fost suspendat dreptul de utilizare 
al acestora pe o perioadă de 6 luni și 
le-au fost reținute certificatele de 
înmatriculare și plăcuțele cu numerele 
de înmatriculare.

Cătălin ANGHEL
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Despre Condiţia umană
După ce s-a făcut Lumină, văzând 

că e prea multă linişte pe Pământ, 
Dumnezeu a creat Omul. Atât I-a 
trebuit, că uite ce-a ieşit!... Fiecare 
om, cu adevărul său. Câţi oameni, 
atâtea adevăruri. Fiecare om este al 
cuiva. Zicem, eu sunt fiul părinţilor 
mei, sau, noi, oamenii, suntem fiii 
Lui. Mai nou, omul este al PSD, 
al PNL sau al lui Iohanis, al lui… 
Omenirea, că de ea vorbim, ne 
cuprinde pe toţi, devenind Adevăr/
Realitate. Despre Condiţia umană, 
care este esenţa acestui adevăr, adică 
despre umanitate/umanism, vorbim 
ca despre ceva care defineşte/
diferenţiază, dându-i unicitate. Ar 
trebui scrisă cu litere mari şi e 
etalonul/expresia la care a ajuns.

Peste tot, pe Pământ/Natură, 
omul este o fiinţă socială, aşa i-a 
fost dat, care munceşte, (munca 
l-a făcut), iar rezultatul muncii lui 
se distribuie după reguli. Aici se 
rupe prima verigă, în neguvernabila 
Românie. Munca şi rezultatul ei nu 
se mai distribuie după reguli, ci după 
nereguli care ţin aproape de sfera 
penalului, având în vedere amploarea 
şi influenţa asupra Condiţiei umane. 
Ce ne spune media, în fiecare zi, e 
strigător la cer, şi tragic, în condiţiile 
în care oamenii mor de foame sau 
de boli, iar unii îşi pun salarii cu cinci 
cifre, în euro, pe lună, de-ţi vine să 
te cruceşti. Eu cred că doar dintr-un 
asemenea salariu lunar s-ar putea 
achita pensiile, tot lunar, la toţi 
consătenii mei din Măceşu de Sus. Şi, 
toate făcute din răsucirea vorbelor...

Nu greşesc dacă af i rm că 
principala caracteristică a Condiţiei 
umane este tragismul, adică spaţiul 
acela nedefinit dintre fiinţă, ca 
existenţă reală, şi suflet, ca existenţă 
ireală. În Istorie, Omul a fost (şi 
este) o fiinţă tragică. Oare ce simte 
un om care nu are unde să doarmă 
şi ce să mănânce (priviţi-i pe cei ce 
mănâncă din şi lângă tomberoanele 
oraşului...)? Dar cel care se duce în 
spital desi ştie că acolo e posibil să 
moară?

Şi peste Ţară e mereu o linişte 
suspectă, că-ţi vine să-ţi iei câmpii. 
E un semn al disperării fără speranţe. 
Căci, de unde speranţe? Guvernanţii, 
de treizeci de ani se joacă de-a 
actorii, pe scenele politice şi pe sticlă, 
făcând glumiţe proaste şi legi şi mai 
proaste. Că tot vorbim de legi, s-au 
dat legile brânzei, ţuicii, vinului, a 
apei de ploaie (pe care-o plătim la 
întreţinere), etc., dar nu s-au dat 
două legi esenţiale: Legea Ţăranului 

Român şi a Pământului Românesc 
şi Legea Condiţiei Umane, un fel de 
coş zilnic, de care nu mai vorbeşte 
nimeni, gol fiind după atâtea realizări 
politice. Media se năpusteşte, cum 
vedeţi/citiţi, pe subiecte de interes(e) 
şi de rating, analiştii nu-şi mai ascund 
partizanatul.

Acum, nu că mă dau deştept, 
dar, parcă, în zilele de azi, prea 
suntem (să fiu iertat) altfel decât 
chiar bunul Dumnezeu a vrut să fim 
atunci când ne-a lăsat să împărăţim 
Pamântul. De când ne-am născut 
şi până azi (cei care mai trăim, că 
unii s-au dus... vie amintirea lor) 
tragem o raită prin viaţă fără să 
înţelegem ce ni se întâmplă, de unde 
ni se trage, cum se zice. N-o s-o 
luăm de la-nceputuri, ci, de undeva 
mai aproape de noi. Deci, până în 
′89, erau de vină, pentru cum o 
ducem, doar Ceauşescu şi comuniştii. 
După, în primii 5-10 ani, greaua 
moştenire. Apoi, greaua moştenire 
după guvernările PDSR-PSD, CDR, 
PDL, PSD-PNL. Au trecut, prin viaţa/
soarta noastră, atâtea iniţiale, că-ţi 
vine lehamite, dar n-avem ce face, 
am fost şi suntem la mila lor. Şi ce 
poţi să pui în loc, când alegi, o dată 
la patru ani, decât urmaşii urmaşilor? 
(Căpitane, nu fi trist...). Mondiala 
regulă a democraţiei zice că ai 
democraţie-libertate atâta timp cât 
ea nu dăunează altuia. Adică, dacă 
vii la putere, ai grijă de români, nu 
doar de câţiva votanţi ai tăi. Aşa e 
azi, ca-ntotdeauna, unii sunt mai cu 
moţ ca alţii, şi lor li se cuvine totul, cu 
vârf şi îndesat (ştiţi vorba tovarăşei: 
«Nicule, dacă noi nu muncim şi avem 
de toate, da` ăia care muncesc, îţi 
dai seama?»... Probabil era visul 
comunist despre RAI, unde, vorba lui 
Călinescu, îngerii n-au puţă, altfel...).

,,Domnilor, Condiţia Umană. 
Spuneţi-mi cum stăm cu ea, apoi 
vorbim”, îmi zicea directorul liceului la 
care eram elev. Să vedem cum stăm. 
Stăm rău de tot. Ne-am câinit (ştiţi 
vorba, duce o viaţă de câine, vai de 
el), ne-am stricat la suflet şi la minte, 
de prea multe neajunsuri, mâncare 
pe sponci (au uitat toţi de coşul 
zilnic). Pe vremea lui Ceauşescu, 
alimentaţia raţională (ştiinţifică) 
s-a transformat în raţionalizarea 
alimentelor. Ce bine-ar fi ca, azi, să 
nu găseşti să cumperi (că ne-am 
descurca), dar să ai cu ce (cu asta 
nu ne mai descurcăm). Preţurile 
depăşesc salariile, sus se petrec 
chestii incredibile (bârfe, prostii, hoţii, 
şmecherii etc.), la ţară (adică, în 

mediul rural, unde trăieşte jumătate 
din populaţia ţării), se anunţă anual 
secetă, apoi furtuni şi grindină, deci 
altă sărăcie (serial, nu alta, în ultimii 
ani), la oraş nu mai ştii cum să faci 
faţă la întreţinere şi bănci, coşul zilnic 
e o glumă care nu se mai spune. Trai 
nineacă, însă, pentru unii la care le-a 
pus dumnezeul politicii (substantiv 
comun) mâna în cap, fără să se 
uite. Şi, pentru ca românul să uite 
de toate (ca să uite de toate, el se 
uită la televizor), iată trei întâmplări 
ciudate şi una teribilă.

Prima, şi cea mai vânturată în 
toată media, pentru a nu mai fi văzute 
celelalte două, şi nu numai: Corona 
virus, spaima Lumii... No comment. 
Celelalte două, care trebuiau să 
treacă neobservate: Criza politică 
şi Criza economică (ambele ridicole 
pentru cine ştie să citească sau să se 
exprime în limba română, dar puse în 
scenă cu abilităti penibile de CCR-ul 
înscris în PSD). Interesant e că astea 

vin imediat ce, graţie coabitării dintre 
CCR şi PSD, a fost rezolvată elegant 
criza din justiţia cea independentă 
de politic şi de ea însăşi printr-o 
grevă neanunţată a justiţiabililor. 
Aşa se revine la Condiţia Umană şi 
la unul din elementele ei de bază, 
informarea/cultura, nu prostirea pe 
faţă. Apoi, mai sunt, umilirea prin 
înfometare, cu rezultatul groaznic de 
popor bolnav. Conştientizează cineva 
că poporul român (cu excepţia celor 
10-15% care fac parte din găştile 
care se perindă la guvernare şi a 
celor 5%, zic eu, care au furat cât 
s-a putut şi fură cât se poate –  vezi 
procesele în derulare), e înfometat? 
Pare incredibil, dar e adevărat. Să se 
treacă, într-o nouă Constituţie, dacă 
va fi cineva în stare (dar ce interes 
să aibă!), de care se vorbeşte, dar 
la care nu se lucrează, articolul unic: 
CONDIŢIA UMANĂ A POPORULUI 
ROMÂN.

Mihai MĂCEȘ
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HOROSCOP
Deoa re c e  e conom i a 

mondiala continua sa creasca, 
nu f i  surpr ins daca est i 
inconjurat de noi posibilitati 
de munca. 

O noua sansa de a-ti creste 
venitul iti poate veni astazi. 

Astazi, un subiect care te 
intereseaza in mod deosebit, 
te-ar putea determina sa te cauti 
prin surse obscure pentru a afla 
mai multe. Intuitia ta ar trebui 
sa te ajute, dar astazi esti mai 
inclinat sa cauti dovezi solide.

Ar trebui sa te simti mai 
creativ in acest moment. 
Evenimentele sociale te-ar putea 
pune in legatura cu niste oameni 
noi si interesant. Contactul cu cei 
din profesii interesante ar putea 
deschide noi cai personale.

Astazi ar trebui sa lucrezi 
pentru o cariera pretuita si alte 
obiective. Daca esti implicat 
intr-o relat ie in prezent, 
evenimente neasteptate te-ar 
putea aduce foarte aproape de 
partenerul tau. 

Una sau mai multe persoane 
interesante ar putea intra in viata 
ta astazi, poate prin intermediul 
unor prieteni sau activitati de 
grup de un anumit fel. S-ar putea 
sa te viziteze asa ca asteapta-te 
sa fii inspirat.

O multime de eforturi, 
energie si entuziasm pe care 
le-ai depus in diverse proiecte 
de afaceri sau personale in 
trecut ar putea fi in sfarsit 
platite astazi. Nu te mira daca 
primesti o lauda.

Ziua de astazi este posibil 
sa se dovedeasca a fi una foarte 
aglomerata, si plina de evolutii 
interesante, neobisnuite. S-ar 
putea sa descoperi ca trebuie sa 
parcurgi o multime de zone in 
cartierul tau.

Comunicarile neasteptate 
cu oameni indepartati ar putea 
deschide noi oportunitati in legatura 
cu cariera, educatia, calatoriile sau 
alte experiente de extindere. Ca 
urmare, s-ar putea dezvolta noi 
prietenii, precum si idei noi.

Oportunitati le de a-ti 
creste veniturile muncind in 
afara casei tale ti s-ar putea 
prezenta astazi. S-ar putea 
sa fie mai multe persoane 
interesate si poti fi tentat sa le 
iei pe toate.

Cariera si afacerile continua sa 
joace un rol puternic in viata ta acum, 
in timp ce idei si oameni noi iti deschid 
noi usi. In plus, implicarile romantice 
s-ar putea intensifica. Daca esti 
implicatintr-o relatie, dar nu exclusiv, 
o propunere ar putea fi la orizont.

Documente referitoare 
la problemele financiare ar 
putea avea nevoie sa f ie 
executate astazi dar tu ai 
chef de ceva aventura, poate 
fizica sau romantica. 

P o t  a p a r e a  a s t a z i 
schimbari bruste in situatia 
ta romantica. Daca in prezent 
es t i  anga ja t  cu  c ineva , 
asteapta-te cateva propuneri 
surprinzatoare din partea 
partenerului. 

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00  Matinal
09:45  Teleshopping  
10:00  Ca’n viaţă 
11:00  Teleshopping  
11:30  Tărâmul dintre 
   vânturi (R) 
12:45  Parlamentul
   României 
13:10  Dispăruţi 
   fără urmă (R) 
14:00  Telejurnal 
14:55  Vorbeşte corect! 
15:10  Opre Roma 
16:00  EURO polis 
16:45  Lumea azi 
17:15  Tărâmul 
   dintre vânturi (R) 
18:35  Nadine 
19:30  Vorbeşte 
   corect! (R) 
19:40  Sport Meteo  
20:00  Telejurnal 
21:10  Regina
   deşertului 
23:20  Banii tăi 
23:50  Momentart (R) 
00:00  Telejurnal 
00:30  Legende şi 
   mistere 
01:00  Nadine (R) 
02:00  Regina 
   deşertului (R) 
04:10  Telejurnal (R) 
05:00  Legende şi mistere (R) 
05:30  Lumea azi (R) 
05:55  Imnul României  
06:00  Teleshopping

07:35  Copilul care ar
   putea fi rege 
09:35  Stockholm 
11:05  Misterele
   rebusului:
   un puzzle
   mortal 
12:35  Dumbo 
13:40  Fata 
   de aur 
15:20  Ready Player One: 
   Să înceapă jocul 
17:40  Pe platourile 
   de filmare 
18:15  Cartea Junglei 
20:00  Britannia 
20:50  Fosse/Verdon 
21:45  Foxcatcher 
00:00  O.G. 
01:45  Frida 
03:45  Foxcatcher 
06:00  Ready Player One: 
   Să înceapă jocul

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00  Stiri Sport.ro  
08:45  Teleshopping  
09:00  Ora exacta in sport (R)
10:00  Stiri Sport.ro  
10:45  Ora exacta in sport
12:30  Teleshopping  
13:00  Ora exacta in sport (R)
15:45  Teleshopping  
16:00  Marea țăcăneală (R) 
17:00  Prietenii tăi (R) 
18:00  M.A.S.H. 
19:00  Marea țăcăneală 
20:00  O familie modernă 
20:30  Prietenii tăi 
22:00  Lege și dreptate 
23:00  Da-i bataie! 
   Local Kombat  
00:00  Stiri Sport.ro  
01:00  Ora exacta in sport (R)
03:00  Cititorii de oase 
03:45  Virus 
05:00  La bloc (R) 
06:00  Ora exacta in sport (R)

07:45  Lacrimi 
   de iubire (R) 
09:00  Teleshopping  
09:15  Fiicele doamnei
   Fazilet (R) 
10:15  Vieti la
   rascruce (R) 
11:15  Teleshopping  
11:45  Un celibatar 
   invins (R) 
13:45  Teleshopping  
14:00  Blind Date (R) 
15:00  Vieti la 
   rascruce (R) 
16:00  Tânăr și
   Neliniștit 
17:00  Jurăminte
   încălcate 
18:00  Blind Date
19:00  Un celibatar 
   invins
21:00  Fiicele doamnei
   Fazilet 
22:00  Vieti la rascruce 
23:00  Lacrimi
   de iubire 
00:00  Un celibatar
   invins (R)
02:00  Lacrimi
   de iubire (R) 
03:00  Jurăminte
   încălcate (R) 
04:00  Ce se întâmplă doctore ? 
04:15  Pretul dragostei (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  Camera de râs 
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 
19:30  Flash 
   monden 
20:00  Coroana
   de foc 
22:00  Lanțul crimelor 
00:00  Dinte pentru 
   dinte 
01:30  Lanțul crimelor (R) 
03:30  Un Crăciun 
   regal 
05:30  Focus (R) 
06:50  Teleshopping

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  Specialişti în sănătate (R) 
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  Aventuri în Las Vegas 
22:45  Razboiul lupilor (R) 
00:45  Poama acră 
02:45  Albumul Naţional 

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  Savage se întoarce
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  Indigenii din Alaska 
22:00  Alaska: Ultima frontieră
23:00  Goana după aur 
00:00  Alaska 
01:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
02:00  Mașini nervoase:
   Clipuri catastrofale 
03:00  Indigenii din Alaska 
04:00  Alaska: Ultima
   frontieră 
05:00  Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:30  Snowboard: 
   Cupa Mondială FIS 
08:30  Sărituri cu schiurile: CM
09:30  Jocurile olimpice:
   Avanpost olimpic  
10:00  Jocurile olimpice:
   Limite de viteză  
10:30  Jocurile olimpice:  
   Monştrii valului  
11:30  Snowboard: 
   Cupa Mondială FIS
13:30  Schi alpin: CM
14:00  Sărituri cu schiurile: CM
15:00  Schi fond: CM
16:00  Schi alpin: CM
17:00  Biatlon: CM
19:50  Schi alpin: CM
20:25  Sărituri cu schiurile: CM
21:45  Ştirile Eurosport  
21:50  Biatlon: CM
23:00  Sărituri cu schiurile: CM 
00:00  Ştirile Eurosport  
00:10  Biatlon: CM

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

ANTENA 1

KANAL D

08:00  Limitele credintei (R) 
09:45  La bloc (R) 

12:15  Miracol pe munte (R) 
14:15  Măscăriciul (R) 
16:00  Tribul învingătorilor 
18:15  La bloc 
20:30  Aproape celebri 
23:00  Moștenirea diavolului 
00:45  Aproape celebri (R) 
03:00  Transformarea: Roboții 

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  Con Air -
   Avionul 
   Condamnaților 
22:15  G.I. Joe:
   Represalii 
00:30  Asia Express - 
   Drumul comorilor (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  Românii 
   au talent 
23:30  Vlad (R) 
01:30  Las 
   fierbinți (R) 
03:30  Lecţii de 
   viaţă (R) 
04:15  Vorbeşte 
   lumea (R) 
06:00  Ce se întâmplă
   doctore ? (R) 
06:30  Arena
   bucătarilor (R)
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PRO Oltenia, sursa ta de știri online!
Informaţia veritabilă te face 

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

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

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

sport şi divertisment.
Agenda ta zilnică va fi făcută 

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

Mihai Firică, director PRO Oltenia
Conform anexa la contract 

70/31.05.2019

Serele din Grădina Botanică din Craiova, 
mica junglă din Bănie

O mică junglă din mij locul 
Craiovei. Aşa pot fi descrise serele 
din Grădina Botanică din Craiova 
unde există peste 700 de specii 
de plante exotice. Aici, specialiştii 
Universităţii din Craiova îngrijesc 
peste 700 de specii de plante 
tropicale, aduse din toate colţurile 
lumii. Este vorba despre palmieri 
aduşi din Asia, la curmali din Africa 
sau ficuşi din Australia. Sunt şi 60 
de soiuri de cactuşi.

Serele din grădina Botanică 
din Craiova sunt fascinante prin 
frumuseţea plantelor, aranjate 
tematic, în funcţ ie de sezon, 
dar şi de parfumul miilor de flori 
care acoperă mirosul gazelor de 
eşapament care învăluie oraşul tot 
mai mult, de la o zi la alta.

Aici, în cele 5 sere sub cupole 
înalte de 9 metri, cresc plante rare, 
aduse din zone exotice. Unele sunt 
foarte rare.

„Aici averm arborele de camfor, 
este o specie originară din sudul 
Chinei, din Coreea, din frunze şi 
din lăstari se extrage uleiul de 
camfor care este binecunoscut 

pentru proprietăţile sale, aici este 
moşmonul japonez originar din 
sud estul Asiei”, spune ing. Sonia 
Cruceru, şef Sector Plante tropicale 
şi subtropicale, Grădina Botanică 
din Craiova

De cum intrăm în sera plantelor 
tropicale totul ne duce cu gândul 
la vacanţele exotice. Pe o cărare 
îngustă, printr-un tunel de palmieri 
înalţi, cu frunze în formă de evantaie.

„Avem şi exemplare mai puţin 
cunoscute de către public. Aici 
este, de exemplu, Ficus lyrata, o 
specie originară din vestul Africii 
Tropicale, cu frunze foarte mari în 
formă de liră. O altă specie foarte 
interesantă este Ficusul natalensis 
din Africa de Sud, Ficus rubiginosa 
din Australia, Ficusul căţărator 
este acolo, la intrarea în seră, care 
îmbracă întregul perete, seamănă 
foarte bine cu o iederă”.

Serele au fost construite în 
perioada 1962-1964, la 11 ani după 
ce Grădina Botanică din Craiova 
a fost deschisă publicului. Zona a 
fost concepută, iniţial, ca spaţiu de 
cercetare pentru studenţii Institului 

Pandurii, rezultate bune la olimpiada de engleză
La etapa locală a Olimpiadei 

de limba engleză, elevii Colegiului 
Național Militar Tudor Vladimirescu 
Craiova au obținut rezultate foarte 
bune, calificându-se, astfel, la 
următoarea fază.

Eleva Gabriela Alexandra Mihai 
a obținut Premiul I, elevii fruntași 
Valentina Florentina Cîrstea și Florin 
Ștefan Papa au urcat pe cea de-a 
doua treaptă a podiumului, Premiul 

al III-lea a fost obținut de elev 
plutonier adjutant Mihai - Andrei 
Pascu iar Mențiune au primit elev 
Alexia Andreea Cimpoeru și elev 
fruntaș Vasile Voinea.

D e  a s e m e n e a ,  d a t o r i t ă 
punctajului obținut, s-au calificat la 
etapa următoare elevii Cristian-Ionuț 
Ciovică, Ina Gabriela Curcă, Denis 
Marian Bărbieru și Mario Alexandru 
Alin Dăescu.

La ediția din acest an au participat 
aproximativ 900 de elevi din tot 
județul Dolj, pasionați de limba 
engleză.

Pandurii au fost pregătiți de 
profesorii Verona Popa și Corina 
Mitrulescu.

Mihai FIRICĂ
(Conform anexă la contract 

70/31.05.2019)

Agricol din Craiova. Cel care a 
pus bazele cercetării ştiinţifice în 
Craiova, în domeniul botanicii, a 
fost profesorul clujean Alexandru 
Buia, Șeful Catedrei de Botanică 

din cadrul Facultăţii de Agronomie.

Mihai FIRICĂ
(Conform anexă la contract 

70/31.05.2019)
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Rezolvare SUDOKU Luni, 2 Martie 2020

Podari – Bechet, capul 
de afiș al etapei!

Învinsă de Amărăștii de Jos 
runda trecută și detronată de pe 
prima poziție a clasamentului de 
UT Dăbuleni, Jiul Podari nu are 
timp să-și lingă rănile. Va deschide 
etapa 18 în compania celor de la 
Știința Danubius Bechet, echipă ce 
se află în bătălia pentru play-off. 
Cum Tractorul Cetate s-a retras din 

întrecerea din C, mai mulți jucători 
au revenit în liga județeană. Astfel 
și pentru UT Dăbuleni, liderul la zi al 
clasamentului, se anunță un meci de 
foc. CS Cârcea are un meci complicat 
cu Progresul Cerăt, pentru oaspeți 
fiind ultima șansă de a mai spera la 
play-off.

Cosmin COJOCĂREANU
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SCM Craiova a cedat în fața campioanei

Echipa de handbal feminin, SCM 
Craiova, a cedat pe terenul celor de 
la SCM Râmnicu Vâlcea, scor 27-22 
(15-10), după ce formația antrenată 
de Florentin Pera s-a menținut în 
avantaj pe toată durata derby-ului 
din Oltenia.

După această victorie, SCM 
Râmnicu Vâlcea a urcat pe prima 
poziție în Liga Florilor, în timp ce 
formația pregătită de Bogdan Burcea 
a rămas pe locul 8, cu 27 de puncte 
acumulate.

SCM Craiova: Dzhukeva, Curmenț, 
Chetraru – Țicu 9, Orșivschi 3, Nikolic 
3, Zamfir 3, Klikovac 2, Cace 1, Savu 
1, Tătar, Colac, Ion.

SCM Râmnicu Vâlcea: Dumanska, 
Batinovic, Ciucă – Elghaoui 6, 
Gonzalez 5, Glibko 4, Liscevic 3, 
Norgaard 2, Lopez 2, Trifunovic 2, Da 
Silva 1, Badea 1, Marin 1, Băcăoanu, 
Florica.

Formația din Bănie se poate 

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

pune pe picioare în pauza pricinuită 
de meciurile echipei naționale a 
României de la turneul preolimpic 

din Muntenegru, dar fără antrenorul 
principal. Bogdan Burcea trebuie să 
le pregătească pe tricolore, apoi să 

revină la Craiova și să lupte pentru 
ocuparea unui loc pe podiumul Ligii 
Florilor.

Lucian Zlotea, aproape să-și îndeplinească visul la Craiova

Echipa de volei feminin, SCM U 
Craiova, va juca la turneul semifinal 
de promovare a Diviziei A2 Vest. 
Oltencele au șansa să revină pe 
prima scenă a voleiului românesc, 
iar antrenorul echipei, Lucian Zlotea, 
este încrezător în forțele elevelor sale.

„Va fi un turneu important pentru 
noi, mai ales că jucăm acasă. Vom 
încerca să facem primul pas spre 
promovarea în prima divizie. La turneu 
vor mai participa Oradea, Târgu 
Mureş şi Turda. Târgu Mureş porneşte 
cu prima şansă, iar noi şi celelalte 
echipe avem şanse egale. Ţinând cont 
că am făcut transferuri importante 
în acest sezon, că susţinem acest 
turneu la Craiova, cred că dintre cele 
trei, noi suntem favoriţi”, a declarat 
Lucian Zlotea la conferința de presă 
premergătoare turneului semifinal.

SCM U Craiova, CSU Medicina 
Tg. Mureș, CSU Oradea și CSS Turda 
sunt echipele ce vor participa la 
turneul semifinal al Diviziei A 2 Vest. 
Tehnicianul Craiovei consideră că 
organziarea turneului de la Craiova 
este un semn clar că se dorește 
promovarea: „Promovarea este un 
subiect aparte. Faptul că organizăm 
turneul acesta acasă este un pas 
înainte. Înseamnă că se dorește 
promovarea. Sportiv vorbind, din ce 
am aflat, în Seria Est sunt echipe mai 
slab cotate, decât noi”.

Echipa actuală a Craiovei este 
formată de Lucian Zlotea, care și-a 
dorit, încă de la începutul aventurii pe 
banca oltencelor, să facă performanță, 
să dea naștere unei formații puternice.

„Este prima mea experiență la 
o echipă de senioare. Înainte de 

a ajunge aici, activam la un club 
de copii. Acolo am antrenat trei 
ani și a fost prima experiență ca 
și antrenor. Pentru mine este ceva 
nou, dar sunt pregătit și vreau să 
fac treabă. În momentul acesta nu 
se pune problema de promovare. 
Obiectivul rămâne același ca și anul 
trecut, să reușim să formăm un grup 
puternic. Am adus câteva junioare 
de la Titulescu. Fetele sunt de mare 
perspectivă. Sunt foarte mulțumit 
de ele și de cum lucrează. Obiectivul 

nostru clar este construirea unui 
nucleu. Poate la anul ne vom propune 
să promovăm cu o echipă 90% 
formată din craiovence. Personal, 
îmi doresc să ajungem la turneul 
de promovare. Este foarte greu, 
dar nu este imposibil. Dacă reușim 
acest lucru, consider că am făcut 
mai mult decât se poate în acest 
moment”, spunea Lucian Zlotea în 
anul 2018, într-un interviu pentru 
Jurnalul Olteniei.

Cătălin ANGHEL
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Visul	eventului	s-a	stins	în	Copou!	
Urmează	derby-ul	cu	FCSB!

CSU	Craiova	a	fost	eliminată	din	Cupă	de	o	echipă	ce	nu	mai	bătuse	pe	nimeni	din	octombrie	2019

Oltenii	 își	 iau	 adio	 de	 la	 Cupa	
României,	 după	 ce	 aflaseră	 că	
finala	 competiției	 se	 va	 juca	 pe	
Oblemenco.	Echipa	 lui	Papură	mai	
avea	doi	pași	până	să-și	vadă	visul	
cu	ochii:	ridicarea	unui	trofeu	în	fața	
propriilor	suporteri.	Iar	primul	dintre	
aceștia	părea	o	formalitate,	având	
în	 vedere	 că	 adversarul,	 Poli	 Iași,	
nu	mai	 câștigase	 cu	 nimeni,	 într-
un	meci	oficial,	de	patru	luni	și-un	
pic.	 În	plus,	oltenii	 îi	măcelăriseră	
pe	moldoveni	 chiar	 la	 ei	 acasă	 cu	
3	 săptămâni	 în	 urmă:	 5-2!	 Însă	
socotelile	 de	 pe	 hârtie	 s-au	 bătut	
cap	în	cap	cu	cele	din	iarbă.	Cristea	
și	ai	lui	i-au	luat	pe	sus	pe	craioveni,	
iar	la	finalul	primei	reprize	gazdele	
aveau	2-0,	după	ce	Brevelt	l-a	lobat	
pe	Pigliacelli,	iar	Horșia,	singur	din	
careu,	 a	 trimis	 imparabil.	 Singura	
reacție	 din	 tabăra	 juveților	 a	 fost	
șutul	 lui	Mihăilă,	care	 l-a	 întins	pe	

Rusu.
În	 startul	 părții	 a	 doua,	 Dan	

Nistor	 a	 egalat	 dintr-un	 penalty	
scos	de	Koljic.	Fostul	căpitan	al	lui	
Dinamo	 a	 reușit	 dubla	 în	 ultimul	
minut	din	 timpul	 regulamentar,	 cu	
largul	concurs	al	portarului	advers.	
Când	 toată	 lumea	 se	 pregătea	 de	
prelungiri,	 Brevelt,	 nemarcat,	 a	

reluat	cu	capul	din	centrul	careului,	
pentru	calificarea	moldovenilor.		
Meciul	a	fost	comentat	astfel	de	

Papură:	„Cred	că	am	făcut	o	primă	
repriză	 destul	 de	 modestă.	 Nu	 e	
normal	să	începem	așa	meciul.	La	
2-0	 am	 arătat	 forță,	 am	 dominat	
repriza	a	doua.	Am	egalat,	dar	apoi	
a	fost	o	naivitate.	În	seara	asta	am	
plătit	cash.	E	rău	că	am	pierdut	în	

seara	 asta,	 am	 revenit	 de	 la	 2-0,	
adversarul	nu	a	contat	în	repriza	a	
doua	pe	faza	de	atac.	A	fost	acea	
naivitate	 pe	 final.	 Nu	 avem	 nicio	
revanșă	 de	 luat	 cu	 FCSB,	 trebuie	
să	intrăm	să	câștigăm”.
Așadar,	CSU	rămâne	pe	un	singur	

front:	 campionatul.	 Duminică,	 va	
întâlni	 pe	 Arena	 Națională	 FCSB,	
echipă	aflată	în	degringoladă.

Restart	în	liga	a	treia!	
FCU	e	cu	un	picior	în	B!
Echipele	din	ultimul	eșalon	național	revin	în	
iarbă:	FCU	Craiova	mărșăluiește	spre	liga	
secundă,	în	vreme	ce	Tractorul	Cetate	a	

abandonat	întrecerea

FCU	Craiova	a	 fost	 imbatabilă	 în	
turul	 campionatului,	 cu	 13	 victorii	
și	 2	 remize.	 Astfel,	 are	 un	 avans	
considerabil,	de	13	puncte,	în	fruntea	
clasamentului,	pe	care	și-l	poate	mări,	

dat	 fiind	 că	 evoluează	 în	 compania	
ocupantei	 locului	 2,	 Șoimii	 Lipova.	
Meciul	e	programat	vineri,	de	la	ora	
15:00,	 la	 Târgu	 Jiu.	 ACSO	 Filiași	
se	 zbate	 să	 scape	 de	 retrogradare,	
va	 întâlni	 acasă	 lanterna	 din	 Tâgu	
Cărbunești.	Național	Sebiș	s-a	retras	
din	competiție.
În	cealaltă	serie,	CSU	II	Craiova	

e	pe	locul	3,	la	7	puncte	de	primele	
două	 clasate,	 Progresul	 Spartac	
și	 CSM	 Slatina,	 diferență	 greu	 de	
remontat.	 Se	 va	 deplasa	 vineri	 la	
Balotești.	 Tractorul	 Cetate	 nu	mai	
continuă	în	Liga	a	treia.	

Cosmin	COJOCĂREANU


