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Distribuție Oltenia continuă investițiile
în județul Dolj în beneficiul a aproximativ
12.000 de consumatori

În luna ianuarie 2020 operatorul
Distribuție Oltenia a finalizat investiții
de peste 3,5 mil RON în următoarele
lucrări realizate în județul Dolj:
sistematizarea a 9,3 km de rețea
electrică subterană de medie tensiune
(sistematizarea ieșirilor din stația de
transformare Ghercesti); montarea
de stâlpi prin intermediul cărora să
se realizeze trecerea LEA în LES prin
realizarea unor bucle; modernizarea
a 1,48 km rețea electrică subterană
de joasă tensiune; modernizarea
branșamentelor prin montarea a
13 buc de firide de distribuție și
contorizare stradale (FDCS).
Beneficiarii investițiilor au fost
locuitorii din zona de Est din Municipiul
Craiova, care sunt alimentați prin
intermediul rețelelor din stația
de transformare Ghercesti, dar și
locuitorii din zona de Vest: strada
Teilor; strada Prelungirea Teilor;
Aleea 2 Toamnei; strada Carpenului;
strada Lăcrămioarei; strada Caisului;
strada Vişinului; strada Trandafirului;
strada Drumul Jiului; strada Hanu
Roșu.
Ce s-a realizat prin investiție:
sistematizarea a aproape 10 km de
rețea electrică subterană de medie
tensiune; modernizarea a aproape
2 km de rețea electrică subterană
de joasă tensiune; modernizarea
branşamentelor prin montarea a 13
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buc firide de distribuție și contorizare
stradale (5 buc FDCS pentru 4
abonați Monofazati și 2 abonați
Trifazati, 8 buc FDCS pentru 12
abonați Monofazati și 3 abonați
Trifazati).
B e ne f ic i i le c onsumat or i lor :
rapiditate în alimentarea cu energie
electrică prin asigurarea accesului
personalului la instalațiile electrice;
confort sporit pentru consumator
întrucât prin lucrările realizate
timpul de intervenție va fi diminuat;
protecția instalațiilor electrice a
celorlalți consumatori de pe stradă,
în cazul unei suprasarcini sau a unui
scurtcircuit la unul dintre vecini;
protecția împotriva electrocutarii
prin atingere directă a circuitelor și
echipamentelor montate aflate în
mod normal sub tensiune; protecția
împotriva intervențiilor neautorizate.
Operatorul Distribuție Oltenia
continuă investițiile în rețeaua de
distribuție cu scopul de a reduce
la minimum disconfortul creat
consumatorilor din aria sa de operare.
Legendă
LEA – linie electrică aeriană
LES – linie electrică subterană
FDCP/S - firide de distribuție
și contorizare de palier/ stradală
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 16 MARTIE – 23 MARTIE 2020

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
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Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 16:00

Craiova

PT 727 - str. Petru Rareş, Univ. de Medicină
şi Farmacie Craiova - Medinica Veche

09:00 - 16:00

Craiova

PT 733 - S. C. TUBOMET SRL - Hotel
Restaurant, S.C. REDEXIM S.R.L. CRAIOVA
- staţie benzină

09:00 - 16:00

Craiova

PT 741

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Dobridor

Zona de întrerupere

PTA 2 Dobridor

Botoșești
PTA 1 Botoșești Paia, PTA 2 Botoșești Paia,
Paia, Gogoșu, PTA 1 Gogoșu, PTA 2 Gogoșu, PTA 2 Sopot,
Sopot, Secu PTA Comănicea

09:00 - 17:00

Gogoșu

09:00 - 17:00

Amărăştii de
Jos

PTA 1 Gogoșița, PTA 2 Gogoșița
PTA 4 Prapor

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Doi craioveni, mamă și fiu, condamnați
pentru agresarea a trei polițiști
Doi craioveni, mamă
și fiu, care au agresat
trei polițiști în incinta
Secției 5 Poliție, din
Craiovița Nouă, în
anul 2018, au fost
condamnați la închisoare
cu suspendare și muncă
în folosul comunității
de Judecătoria Craiova,
la sfârșitul săptămânii
trecute. Faptele s-au
petrecut pe 6 noiembrie
2018, când fiul a fost
ridicat de polițiștii Secției
5 în urma unui scandal pe
care îl provocase pentru
un loc de parcare, iar în
incinta unității de poliție
atât craioveanul, cât și
mama sa, s-au încăierat
cu oamenii legii. Dosarul a
fost preluat de Parchetul
de pe lângă Tribunalul
Dolj de la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Craiova,
unde a fost înregistrat
inițial, iar sentința
pronunțată acum nu
este definitivă, putând fi
atacată la Curtea de Apel
Craiova.
Camelia SÂRBU
office@jurnalulolteniei.ro
Reaminm că, în noiembrie 2018,
la aproape două săptămâni după ce
trei polițiști au fost agresați în incinta
Secției 5 de Poliție, din Craiovița Nouă,
Ionuț Marius Popa, tânărul de 29 de
ani implicat în aceste fapte, a fost
arestat preventiv pentru comiterea
infracțiunii de ultraj, în timp ce mama
sa, Marinela Popa, a fost plasată sub
control judiciar.
Procurorii Parchetului de pe lângă
Tribunalul Dolj, care au preluat
dosarul înregistrat inițial la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Craiova
au fost cei care l-au reținut, pe

data de 15 noiembrie 2018, și
au solicitat Judecătoriei Craiova
arestarea preventivă a lui Ionuț
Marius Popa. Tot scandalul a pornit
de la o ceartă pe locul de parcare,
între inculpați și trei tineri din Sadova,
care se mutaseră de curând în bloc.
Anchetatorii au reținut faptul că, “în
ziua de 06.11.2018, între inculpaţi şi
vecinii lor de apartament a avut loc
o altercaţie, în urma căreia, aceştia
din urmă au solicitat intervenţia
organelor de poliţie.
Persoanele agresate de către cei
doi inculpaţi au fost conduse la sediul
organelor de poliţie, unde, în scurt
timp s-au prezentat şi inculpaţii, care
au avut un comportament agresiv,
atât verbal, cât şi fizic faţă de agenţii
de poliţie F.A.C., G.A., şi V.L.N., cărora
le-au produs leziuni constatate în
certificatele medico-legale emise de
I.M.L. Craiova“.
Mai exact, este vorba despre
agenții Floarea Alin Cosmin,
Georgescu Alexandru și Vlăsceanu
Lorena Nicoleta.
Cei doi inculpați, mamă și fiu,
au fost trimiși în judecată pentru
comiterea infracțiunii de ultraj, dosarul
fiind înregistrat pe 29 noiembrie
2018 la Judecătoria Craiova. La
sfârșitul săptămânii trecute, instanța

a pronunțat sentința: „condamnă
pe inculpatul Popa Ionuţ Marius, la
pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare,
pentru săvârşirea infracţiunii de
ultraj, faţă de persoana vătămată
Floarea Alin Cosmin. În temeiul art.
257 al. 1 şi 4., rap. la art. 193 al.
2 C. Pen., condamnă pe inculpatul
Popa Ionuţ Marius, la pedeapsa
de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru
săvârşirea infracţiunii de ultraj, faţă
de persoana vătămată Gerorgescu
Alexandru. În temeiul art. 38 al.
1 lit. a rap. la art. 39 al. 1 lit. b C.
Pen., contopeşte cele două pedepse,
cea de 1 an şi 4 luni, la care se
adaugă o treime din cea de-a două
pedeapsă, respectiv 5 luni, urmând
ca inculpatul să execute pedeapsa
finală rezultantă de 1 an şi 9 luni,
cu suspendarea sub supraveghere
a executării pedepsei. În baza art.
91 Cod penal, dispune suspendarea
executării pedepsei sub supraveghere
pe un termen de supraveghere de 4
ani. Pe parcursul termenului de
supraveghere, inculpatul va presta
o muncă neremunerată în folosul
comunităţii în cadrul Primăriei mun.
Craiova, pe o perioadă de 100 de zile
lucrătoare.
Condamnă pe inculpata Popa
Marinela, la pedeapsa de 1 an

închisoare, pentru săvârşirea
infracţiunii de ultraj, faţă de persoana
vătămată Vlăsceanu Lorena Nicoleta.
În temeiul art. 257 al. 1 şi 4., rap. la
art. 193 al. 2 C. Pen., condamnă pe
inculpata Popa Marinela, la pedeapsa
de 1 an închisoare, pentru săvârşirea
infracţiunii de ultraj, faţă de persoana
vătămată Georgescu Alexandru.
Contopeşte cele două pedepse,
cea de 1 an, la care se adaugă o
treime din cea de-a două pedeapsă,
respectiv 4 luni, urmând ca inculpata
să execute pedeapsa finală rezultantă
de 1 an şi 4 luni, cu suspendarea sub
supraveghere a executării pedepsei
pe un termen de supraveghere de
2 ani. Pe parcursul termenului de
supraveghere, inculpata va presta
o muncă neremunerată în folosul
comunităţii în cadrul Primăriei mun.
Craiova, pe o perioadă de 60 de
zile lucrătoare. Cu drept de apel în
termen de 10 zile de la comunicarea
copiei minutei. Pronunţată în şedinţă
publică”, se arată în hotărârea
instanței.
În plus, cei doi au de achitat și
5.300 de lei cu titlul de daune morale
și materiale celor trei agenți de poliție
agresați. Sentința poate fi atacată
atât de inculpați cât și de procurori,
la Curtea de Apel Craiova.
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Poliţişti de la Rutieră prinşi cu şpagă la
Pădurea Sarului

Patru poliţişti au fost prinşi, marţi,
luând şpagă în zona Pădurea Sarului.
Ei erau urmăriţi din aprilie 2019.
Flagrantul a fost realizat în urma
unei acţiuni coordonate de procurorii
Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt.
Cei patru poliţişti acţionau pe
drumul european E574. Ei au fost
prinşi în flagrant în timp ce primeau
400 de lei mită de la un conducător
auto pentru a nu aplica măsurile
legale de sancţionare ca urmare
a încălcării unei reglementări la
circulaţia rutieră.
„În fapt, în luna aprilie 2019,
ofiţerii D.G.A. - Serviciul Judeţean
Anticorupţie Olt s-au sesizat din oficiu
cu privire la suspiciuni de corupţie
la adresa unor poliţişti din cadrul
I.P.J. Olt - Serviciul Rutier, respectiv
primirea unor sume de bani de la
participanţii la trafic care nu respectau
legislaţia rutieră, în scopul neluării
măsurilor legale corespunzătoare.
Sesizarea a fost înaintată
Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt,

fiind înregistrat dosar penal în care au
fost efectuate cercetări în urma cărora
a fost efectuată acţiunea de prindere
în flagrant. În cauză, s-a beneficiat de
sprijin din partea Serviciului Operaţii
- structura centrală a D.G.A”, au
transmis ofiţerii anticorupţie de la Olt.
Patru poliţişti au fost conduşi la
sediul unităţii de parchet în vederea
continuării cercetărilor sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de luare de mită.
Eliza RADU

Foto sugestivă

Copil de patru ani suspect de coronavirus
Un copil de numai patru ani a fost
dus cu izoleta la Spitalul Judeţean de
Urgenţă (SJU) Slatina fiind suspectat
că ar avea coronavirus. Părinţii săi
au călătorit în acelaşi autocar cu
bărbatul din Suceava confirmat cu
noul virus.
Familia copilului, din Gărdinari,
judeţul Olt, se afla în izolare la
domiciliu din 29 februarie.
„Părinţii au fost în Italia. Când

s-au întors au intrat în izolare. Au
fost testaţi şi a ieşit negativ. Acum
copilul a făcut febră şi l-au dus la
spital”, a spus primarul din Grădinari,
Mihai Ioana.
Acesta a precizat, pentru Jurnalul
Olteniei, că atât mama cât şi copilul
ar fi fost supuşi unor teste rapide şi
s-a confirmat că ar avea gripă de
tip A.
Şi prefectul de Ol t, Florin

MEHEDINȚI
CJ Mehedinţi vrea
împrumut de peste
50 milioane lei
Consiliul Judeţean (CJ) Mehedinţi,
la propunerea preşedintelui Aladin
Georgescu, vrea să contracteze
un împrumut de 54,5 milioane lei.
Asta pentru a asigura cheltuielile
neeligibile pentru proiectele cu
finanțare externă nerambursabilă.
Conform reprezentanţilor
administraţiei judeţene, suma vizează
obligațiile asumate în cursul anului
trecut prin hotărâri ale Consiliului
Județean pentru cele șase proiecte
de reabilitare și modernizare a clădirii
principale a Spitalului Județean de
Urgență și a secțiilor externe, dar și
a proiectului de reabilitare a DJ 607A,
Drobeta Turnu Severin - Cerneți Valea Copcii - Husnicioara - Peri Prunișor.
„Aveam nevoie de aprobarea
acestui proiect pentru ca ulterior, să
alocăm, în zilele imediat următoare,
banii distribuiți inițial pentru aceste
cheltuieli neeligibile din excedentul

alocăm cheltuielile neeligibile prin
hotărârile aprobate anul trecut.
Soluția propusă de consilierii
liberali nu oferea siguranța că
vom avea bani pentru asigurarea
cheltuielilor neeligibile pentru
obiectivele de investiții aflate în
anului trecut, pentru funcționarea derulare și dacă vrem să accelerăm
Direcției Generale de Asistență Socială
și Creșterea Copilului Mehedinți până
la jumătatea anului.
Am recurs la această soluție, după
ce am înțeles foarte clar că Guvernul
României nu va aloca sumele
necesare funcționării DGASPC, deși
prin legile în vigoare, are obligația de
asigura 90% din valoarea totală, iar
Cei şase foşti deţinuţi politici din
până acum, alocarea a fost de puțin Mehedinţi au fost declaraţi cetăţeni
peste 12%.
de onoare ai judeţului.
Soluția a fost înțeleasă de
Cu ocazia Zilei Deținuților
consilierii PSD care au votat proiectul Politici Anticomuniști, reprezentanţii
de hotărâre astăzi. Noi am înțeles Consiliului Judeţean Mehedinţi le-au
că angajații Consiliului Județean și conferit acestora titlul onorific de
cei ai instituțiilor subordonate, între „Cetățean de Onoare”, distincție ce
care DGASPC, trebuie să primească „încununează recunoașterea unei
salariile, dar pe de altă parte, trebuie vaste experiențe de viață precum
asigurate și sumele pentru investițiile și suferința de care au avut parte în
pe care le derulăm pentru toți închisorile României nedemocrate”,
locuitorii județului care au nevoie de după cum au transmis reprezentanţii
condiții bune de tratament în Spitalul insituţiei.
Județean. Repet, ne-am asumat să
„Domnii Ciurică Nicolae, Delurințu

Homorean, a declarat că testele
făcute anterior părinţilor nu au
indicat prezenţa noului virus.
Copilul şi mama sa au fost duşi
însă cu izoleta la Spitalul din Slatina.
Medicii i-au recoltat probe minorului
şi le-au trimis spre analiză la Insititul
Matei Balş din Capitală.
Ana-Maria CONSTANTINESCU

dezvoltarea județului, sub nicio formă
nu putem întârzia investițiile pentru
care am obținut finanțare europeană”,
a declarat Aladin Georgescu,
preşedintele CJ Mehedinţi.
Proiectul aşteaptă acum viza de
legalitate de la Prefectură.
Vera IONESCU

Foşti deţinuţi politici,
cetăţeni de onoare
ai Mehedinţiului

Gheorghe, Dragomir Dumitru Emil,
Ianăși Nicolae, Tudor Mihai și
Constantin Diaconescu sunt singurii
foști deținuți politici din județul
nostru și meritau pe deplin acest
titlu. Sunteți pentru noi toți cel
mai bun exemplu de dârzenie,
corectitudine și credință, vă felicit
și vă asigur de toată considerația și
aprecierea mea și vă doresc multă
sănătate”, a transmis președintele
Consiliului Județean Mehedinți Aladin
Georgescu.
Vera IONESCU
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Coronavirus a pus lacătul pe şcoli,
grădiniţe şi creşe

Şcolile şi grădiniţele din
toată ţara sunt închise de
astăzi şi până pe 22 martie,
în urma unei decizii luate de
Comitetul Naţional pentru
Situaţii Speciale de Urgenţă
(CNSSU), pentru a preveni
o eventuală răspândire a
noului coronavirus. Primăria
Craiova a decis şi ca cele 9
creşe din oraş să îşi închidă
porţile.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Premierul interimar al României,
Ludovic Orban, a declarat că măsura
închiderii unităţilor de învăţământ
preuniversitar este una preventivă şi
că se poate prelungi dacă situaţia o
impune.
„Vrem să vedem și evoluția bolii,
iar grija noastră este de a-i feri pe
copii de orice risc de contaminare
care ar putea apărea la școală”, a
declarat Orban.
Şi programele de studii privind
studiile de experienţă au fost
suspendate.
În urma acestei decizii, Primăria
Craiova a anunţat închiderea creşelor
din oraş.
„Având în vedere deciziile luate
la nivel național pentru a preveni
răspândirea virusului Covid-19, (….)
se suspendă activitatea în toate cele 9
creșe coordonate prin Serviciul Public
de Management Spitale, Cabinete
Medicale și Creșe din Municipiul
Craiova până la data de 22.03.2020”,
au transmis reprezentanţii Primăriei.
Totodată, s-a decis amânarea sau
anularea tuturor activităților culturale
la nivelul tuturor instituțiilor de cultură
din subordinea Primăriei Municipiului
Craiova.
“Astfel, toate spectacolele și
evenimentele organizate de Opera
Română Craiova, Filarmonica Oltenia
Craiova, Ansamblul Folcloric Maria
Tănase Craiova, Teatrul pentru Copii
și Tineret Colibri Craiova și Casa de
Cultură Traian Demetrescu Craiova,
sunt suspendate până la data de 22
Martie 2020”.
Primăria Craiova dă asigurări
că este în permanentă legătură cu
autoritățile care gestionează la nivel
național și județean această situație
și va lua toate măsurile necesare

pentru a proteja populația de
răspândirea acestui virus. Craiovenii
sunt îndemnaţi să rămână calmi și
să respecte cu maximă seriozitate
măsurile de prevenție luate.
“Primăria Craiova face un apel
la populație să evite deplasările
ce nu sunt absolut necesare la
sediile instituției în vederea depunerii
de petiții/solicitări. Îndrumăm pe
această cale utilizarea serviciilor
disponibile pe site-ul instituției (
www.primariacraiova.ro ) la rubrica
e-Servicii sau prin intermediul poștei
electronice pe adresele disponibile
la rubrica CONTACT pe același site
menționat mai sus. De asemenea,
încurajăm locuitorii Craiovei să își
plăteasca taxele și impozitele online,
folosind portalul www.ghiseul.ro”, mai
adaugă reprezentanţii municipalităţii.
În Craiova nu a fost înregistrat
nici un caz de coronavirus, însă la
spitalul de Infecţioase din oraş este
internat un pacient din judeţul Olt
care are noul virus. Este vorba despre
un bărbat de 51 ani din Caracal.
Două teste făcute în cazul acestuia
au ieşit pozitive. El este în izolare la
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și
Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș“
Craiova.
Pe lângă aceste măsuri, reamintim
că, la nivel naţional, zborurile spre
şi dinspre Italia au fost suspendate.
De asemenea, a fost aprobată
suspendarea transportului rutier de

persoane pentru toate cursele înspre
și dinspre Italia, până pe 31 martie
2020.
“De asemenea, începând cu data
de 12 martie și până la 31 martie
a.c. sunt suspendate transporturile
feroviare către și dinspre Italia.
A fost instituită obligația pentru
unitățile de alimentație, precum și
pentru furnizorii publici și privați de
transport persoane, de a dezinfecta
suprafețele frecvent, de a evita

aglomerația de persoane în spațiile
comerciale, de a dezinfecta frecvent
habitaclul în mijloacele de transport.
Pentru evenimentele cu un număr
de maxim 200 de participanți, nu este
necesar să fie solicitat avizul Direcției
de Sănătate Publică.
Instituțiile publice și private vor
analiza posibilitatea ca o parte din
personal să-și poată desfășura
atribuțiile de serviciu de la domiciliu”,
conform CNSSU.
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Gorjean arestat după ce a încercat
să violeze o tânără

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Un bărbat în vârstă de 38 de
ani, din municipiul Târgu Jiu, a fost
reținut de poliţişti din cadrul Poliției
Municipiului Târgu Jiu. Acesta este
bănuit de săvârşirea infracţiunii de
tentativă de viol și a stat pentru 24 de
ore în Centrul de Reţinere şi Arestare
Preventivă al IPJ Gorj.
„Din cercetările efectuate de

poliţişti a reieşit faptul că la data de
8 martie a.c., bărbatul, a încercat
să întreţină raporturi sexuale prin
constrângere cu o tânără, de 21 de
ani, din municipiul Craiova, judeţul
Dolj, pe care acesta o invitase la
domiciliul său pentru a purta unele
discuții”, se arată în comunicatul IPJ
Gorj.
Bărbatul a fost prezentat
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Târgu Jiu, pentru a dispune măsuri
corespunzătoare.

A traversat strada băut
și a fost lovit de mașină

Poliţiştii din Orașul Novaci au fost
sesizaţi prin apelul 112 cu privire la
faptul că pe raza comunei Baia de Fier
a avut loc un eveniment rutier soldat
cu o victimă. Se pare că un bărbat în
vârstă de 38 de ani, din comuna Baia
de Fier, a iești la plimbare băut și a
fost lovit de mașină.
„Din cercetările efectuate de
poliţişti a reieşit faptul că un bărbat,

de 38 de ani, din comuna Baia de
Fier, ar fi traversat intersecția dintre
DJ 665 și DJ 675 C, printr-un loc
nepermis, moment în care a fost
acroșat cu oglinda dreaptă a unui
autoturism, condus de un tânăr, de
23 de ani, din comuna Baia de Fier”,
transmite IPJ Gorj.
În urma evenimentului rutier
a rezultat accidentarea ușoară a
pietonului, acesta fiind transportat
la spital în vederea acordării de
îngrijiri medicale, iar cu ocazia testării
cu aparatul etilotest a rezultat o
concentraţie de 1,37 mg/l alcool pur
în aerul expirat.
Conducătorul auto a fost testat
cu aparatul etilotest, rezultatul fiind
negativ.
În cauză s-a întocmit dosar penal
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
vătămare corporală din culpă.
Cătălin ANGHEL

PUBLICITATE

Cioabla Adrian Catalin si Cioabla Laura Petruta pentru SC Miere Grimco
SRL si SC Grimco Proda SRL, cu sediul in municipiul Craiova, str. Colonel
Scarlat Demetriade, nr. 2, bl. G7, sc.1, ap.82, jud. Dolj, anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru
protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul „Amplasare doua containere C1+ C2
cu caracter provizoriu pentru ambalare miere si bucatarie cu durata de
amplasare 10 ani” propus a fi amplasat in municipiul Craiova, str. Aleea
2 Malinului, nr. 10 A, jud. Dolj .
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot
fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj din Craiova,
str.Petru Rares, nr.1,jud.Dolj in zilele de luni pana joi, intre orele 08001630 si vineri intre orele 08:00 - 14:00 precum si la urmatoarea adresa
de internet http://apmdj.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului
pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

Și-a bătut consăteanul
pe ulița comunei

Poliţiştii din cadrul Secţiei nr.8
Poliţie Rurală Stoina au reţinut pentru
24 de ore şi introdus în Centrul de
Reţinere şi Arestare Preventivă al
IPJ Gorj, un bărbat, de 36 de ani,
din comuna Bustuchin, bănuit de
săvârşirea infracţiunii de lovire sau
alte violenţe.
Se pare că acesta ar fi exercitat
acte de violenţă asupra unui bărbat,
de 40 de ani, din comuna Bustuchin.
În urma conflictului, victima a fost
transportată la spital pentru acordarea
de îngrijiri medicale.
„Din cercetările efectuate de
poliţişti a reieşit faptul că la data de
7 martie a.c., bărbatul, aflându-se pe
drumul comunal Valea Pojarului, din
comuna Bustuchin, pe fondul unui
PUBLICITATE

conflict spontan, ar fi exercitat acte
de violenţă asupra unui bărbat, de 40
de ani, din comuna Bustuchin, acesta
fiind transportat la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale”, au
transmis oamenii legii.
În cauză, poliţiştii continuă
cercetările sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de lovire sau alte violenţe.
Cătălin ANGHEL
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Bărbat în vârstă de 55 de ani, călcat de
mașină pe Calea lui Traian
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Un șofer a fost protagonistul unui
accident rutier pe Calea lui Traian, în
cartierul Nord al municipiului Râmnicu
Vâlcea, chiar în zona Spitalului
Judeţean. Un pieton a fost acroşat
de un autoturism chiar pe trecerea
de pietoni. Evenimentul a avut în
seara de luni.
Potrivit IPJ Vâlcea, accidentul
rutier s-a produs din cauza unui
şofer care nu i-a acordat prioritate de
foto: gazetavalceana.ro
trece unui pieton, ce traversa strada
regulamentar. Conducătorul auto era
la volanul unui Hyunday şi circula
dinspre nord spre sud. În cauză s-a
Victima este un bărbat de 55 de
întocmit dosar penal pentru vătămare
ani. Acesta a fost preluat de SMURD
corporală din culpă.

Au început lucrările pe
Valea Oltului

Lucrările de reparare a DN 7 / E
81, în zona unde zidul de sprijin s-a
prăbuşit, au fost demarate. Treaba
a început la o zi distanță după vizita
ministrului Transporturilor pe Valea
Oltului. La km 238 + 120 m, la
Câineni, pe sensul de mers Vâlcea –
Sibiu, o parte de sub partea carosabilă
s-a desprins, pe data de 5 martie, iar
asfaltul s-a lăsat pe o porţiune, iniţial
de 6 metri, care ulterior s-a extins.
Secţia de Drumuri Naţionale
Vâlcea din cadrul Direcţiei Regionale
a Drumurilor Naţionale Craiova, a

demarat lucrările de consolidare a
acestei artere rutiere de importanţă
strategică naţională şi europeană,
fiind o punte între Ardeal şi sudul
ţării, care leagă Bucureştiul de Vama
Nădlac.
Ministrul Lucian Bode a precizat
că lucrările trebuie să respecte
standardele de siguranţă şi calitate
şi, implicit, procedurile legale. Acesta
a recunoscut că România nu se
mai poate baza doar pe reţeaua de
drumuri naţionale şi că urgenţele de
genul refacerii porţiunii distruse din
DN 7 / E 81 reprezintă o soluţie pe
termen scurt, adevărata soluţie fiind
autostrada Sibiu – Piteşti. Totodată,
ministrul i-a solicitat şefului Direcţiei
naţionale de drumuri şi poduri Craiova
să supravegheze personal refacerea
porţiunii afectate din DN 7.
Lucrările pentru consolidarea
DN 7 / E 81 au fost demarate pe
baza unei hotărâri pentru situaţii
de urgenţă / calamitate, şi obţinerii
între timp a expertizei şi a autorizaţiei
de construcţie necesare în astfel de
cazuri. În plus, s-a cerut intensificarea
ritmului de lucru pentru ca traficul
să se desfăşoare cât mai repede la
parametri normali şi în condiţii de
maximă siguranţă.
În continuare, se va circula în zonă
alternativ, prin dirijare.
Cătălin ANGHEL

Vâlcea şi transportat la Unitatea
de Primiri Urgențe. Bărbatul este

conştient, iar rănile sale nu sunt
grave.

Sportivii vâlceni au
obținut 13 medalii la
Campionatul Naţional de
Jiu Jitsu Brazilian 2020
la categoria -100 kg (NO GI)
Răzvan Popa: locul I la categoria
74 de kg (GI) şi locul I la categoria
76 kg (NO GI)
Alexandru Sorin Ghinea: locul II
la categoria -94 kg (GI) şi locul III la
categoria +100 kg (NO GI)
Andra Cazan: locurile II şi III
foto: gazetavalceana.ro
Sportivii vâlceni au obținut 13
medalii la Campionatul Naţional de
Sport BJJ GI & Nogi 2020, care a
avut loc la Târgu Mureş. A fost prima
competiţie de acest gen pentru tinerii
antrenați de Leonard Gugulici, Filip
Augustin şi Daniel Gogoaşe.
Filip Anisia (6 ani) şi George Buşu
(8 ani) s-au întors acasă cu câte o
medalie de argint, în timp ce Andrei
Eduard Diaconu (8 ani), Robert
Petrescu, David Sahleanu (8 ani) şi
Rarel Butaru (8 ani) au obţinut câte
o medalie de bronz.
În ceea ce-i priveşte pe adulţi,
aceştia au participat la competiţie în
două grupe: GI (cu kimono) şi NO GI
(fără kimono).
Iată rezultatele obţinute:
Daniel Gogoaşe: medalia de aur

Cătălin ANGHEL

foto: gazetavalceana.ro
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TVR 1

07:00		Matinal
09:45		Teleshopping
10:00		Ca’n viaţă
11:00		Teleshopping
11:30		Tărâmul dintre
			vânturi (R)
12:45		Tribuna
			partidelor parlamentare
13:10		Aventura urbană
14:00		Telejurnal
14:55		Vorbeşte corect!
15:10		Convieţuiri
16:45		Fan/ Fun urban
17:15		Tărâmul dintre vânturi
18:30		Handbal feminin, Liga
		
Florilor: CSM Bucureşti		
SCM Râmnicu Vâlcea
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:00		Izolaţi în România
22:30		Adevăruri despre trecut
23:00		Apocalipsa: Verdun
00:00		Telejurnal
00:30		Dosarele extratereştrilor
01:00		1989-Decembrie
		
Roşu (R)
02:00		Replay (R)
02:50		Discover Romania
03:05		Exclusiv în România (R)
03:50		Constructorii
			de visuri (R)
04:15		Telejurnal (R)
05:05		Dosarele
		
extratereştrilor (R)
05:25		Fan/ Fun urban (R)
05:55		Imnul României
06:00		România 9 (R)

HBO

08:30		Harry Potter și
			Ordinul Phoenix
10:50		Harry Potter și
		
Prințul Semipur
13:20		Harry Potter
		
și Talismanele Morții:
		
Partea I
15:45		Harry Potter
			și Talismanele Morții:
		
Partea 2
17:55		Corbul
			alb
20:00		Regele
		
Leu
22:00		Outsider
23:00		Liniște
		
la radio
00:30		Revelația
02:30		Teatrul
			Apollo
04:10		Overlord
06:00		Răzbunătorii:
			Sfârşitul jocului

PRO TV

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

19:00		Ştirile
			Pro Tv
20:30		Imperiul
		
leilor
22:30		Pe bune?!
23:30		Ştirile
		
Pro Tv
00:00		Focus (R)
02:00		Lecţii
			de viaţă (R)
03:00		Vorbeşte
			lumea (R)
05:00		Ce spun românii (R)
06:00		Ştirile Pro Tv

PRO CINEMA

07:00		Pungași la
			drumul mare (R)
09:00		La bloc (R)

11:30		Hei, băiete! Hei, fato! (R)
13:15		Sub aceeași stea (R)
15:45		Ultima aventură
18:15		La bloc
20:30		Fără apărare
23:00		Automata
01:15		Fără apărare (R)

PROGRAME TV

Miercuri, 11 Martie 2020

ANTENA 1

PRO 2

DISCOVERY CHANNEL

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)

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

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
23:00		Xtra Night
		
Show
01:00		Mangalița
02:00		Observator (R)
02:45		Dragoste
			de tată (R)
04:15		Acces
			direct (R)
06:00		Observator

KANAL D

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

PRIMA TV

07:20		Capri (R)
08:00		Sacrificii în
		
numele iubirii (R)
09:30		Teleshopping
10:00		Starea naţiei (R)
11:00		Teleshopping
11:30		Happy News (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		Cronica cârcotaşilor
22:00		Starea naţiei

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

NAŢIONAL TV

08:15		Vouă
08:30		Tradiţii de la bunica
09:45		Dragoste si ura (R)
10:45		Vouă
11:45		Baronii
12:45		Teleshopping
13:00		Ştiri Naţional TV
13:15		Vouă
13:30		Baronii
14:00		Teleshopping
14:15		Vouă
14:30		Clanul (R)
15:45		Vouă
16:00		Teleshopping
16:15		Destine rătăcite (R)
17:15		Clanul
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Te r m i n a t o r 2 : Z i u a
Judecății
23:00		Regele triadelor
01:00		Neamul Șoimăreștilor (R)
03:15		Albumul Naţional

PRO X

07:00		Stiri Sport.ro
08:45		Teleshopping
09:00		Ora exacta in sport (R)
10:00		Stiri Sport.ro
10:45		Ora exacta in sport
12:30		Teleshopping
13:00		Ora exacta in sport (R)
15:45		Teleshopping
16:00		Marea țăcăneală (R)
17:00		Prietenii tăi (R)
18:00		M.A.S.H.
19:00		Marea țăcăneală
20:00		O familie modernă
20:30		Prietenii tăi
22:00		Dosarele X
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)

EUROSPORT

07:00		Biatlon: CM
07:30		Schi fond: CM
09:35		Sărituri cu schiurile: CM
11:00		Ciclism: CM
12:00		Jocurile olimpice:
			Avanpost olimpic
12:30		Jocurile olimpice:
			Limite de viteză
13:00		Jocurile olimpice:
			Monştrii valului
14:00		Sărituri cu schiurile: CM
15:00		Ciclism: CM
17:40		Sărituri cu schiurile: CM
19:45		Ştirile Eurosport
19:50		Ciclism: CM
22:00		Sărituri cu schiurile: CM
22:55		Ştirile
			Eurosport
23:10		Schi acrobatic: Cupa
		
Mondială FIS
00:10		Ciclism: CM
02:00		Jocurile olimpice:
		
Avanpost olimpic

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Actioneaza pentru a crea o
lume de vis fantezista astazi. Intradevar, multe dintre activitatile zilei
vor fi atinse cu un aer superior.
Realizeaza ca din cand in cand este
esential sa te lasi sa experimentezi
alte taramuri ale gandirii.

O dorinta puternica de a aduce
mai mult din taramul fanteziei
in propria ta realitate stimuleaza
actiunile tale de astazi. Ai putea
descoperi ca exista o dorinta
intensa de a aduce un sentiment
al obscurului pe taramul normal.

Aceasta este o zi intensa
pentru tine, in care armonia din
diferite taramuri ale vietii tale
se dezvolta si te stimuleaza la
actiune. Altii pot fi incapatanati
astazi, provocand tensiune si
frustrare oriunde te-ai afla.

S-ar putea sa iti fie dificil sa iei
masuri cu privire la orice problema
practica astazi. Daca vezi ca acesta
este cazul, nu te deranja sa faci
presiune pentru a face acest lucru.
Astazi te preocupa mai mult latura
fantezista a vietii.

Vei lua masuri cu privire
la planurile bine stabilite astazi.
Ramai concentrat si cauta placere
luand lucrurile constant pas cu pas
la un moment dat. Fereste-te de o
mentalitate puternica, voincioasa,
fantezista, care te provoca.

Actiunea este cuvantul cheie
pentru tine astazi, asa ca incalta-te
niste pantofi confortabili si dute
sa te distrezi. Gasesti modalitati
de a scapa de realitate pentru
putin timp. Ia scenariul original
si adauga o invartire a bizarului.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Traieste-ti fanteziile creative
astazi, dar ai grija la politia de
la frontiera. Poti experimenta
un mic conflict cu o persoana
incapatanata sau intr-o situatie
care nu este foarte bine
planificata.

Astazi este una dintre acele
zile in care s-ar putea sa te
lovesti de greutati pentru ca
nu ai spus adevarul cu o ocazie
anterioara. Cuvintele care pareau
atat de inofensive atunci pot
reveni sa te bantuie acum.

Ziua de astazi vine cu
energie foarte mare, in care
rezistenta fizica va fi testata
destul de mult. Ai grija totusi
sa ai toate faptele necesare
inainte de a te aventura printre
activitatile tale.

Planifica-ti cu atentie
miscarile de astazi, si ai rabdare cu
oamenii din jurul tau. Daca lucrezi
cu altii, asigura-te ca acestia sunt
pe aceeasi pagina cu obiectivele
tale si ca nu functioneaza in sens
invers.

Actiunile tale ar putea fi
atinse de un cadru de minte
foarte fantezist astazi.
Tendinta ta va fi sa evadezi
in cosmos, dar mai devreme
sau mai tarziu va trebui sa
cobori.

Esti chemat sa iei masuri in
multe domenii astazi si este posibil
ca oamenii sa se fereasca de tine.
Ar putea fi si faptul ca exista multe
proiecte care iti atrag atentia astazi
si esti in conflict cu privire la cele
in care sa iti pui energia.
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EDITORIAL

Raită prin viață: N-avem încredere
în justiție, n-avem...

N-avem încredere în Justiţie,
n-avem încredere în personalităţi,
n-avem încredere în politicieni. Dar
avem încredere în Organizaţii (Partide)
şi în Majorităţi (Mulţimi). Ştim că nici
dominaţia imbecililor sau incapabililor, şi
nici cultul maselor nu vor servi interesul
comun al tuturor, al poporului. ,,Salvarea
Omenirii nu este în mulţime, ci în creierele
creatoare, dar principiul majorităţii
iese mereu învingător, şi de la vârf el
otrăveşte putin câte puţin viaţa întregii
naţiuni, sfârşind prin a o descompune”,
zice, în Mein Kampf, naţional-socialistul
Adolf Hitler, ca un atac asupra himerei
socialist-comuniste a egalităţii în drepturi
a trioului Marx-Engels-Lenin. Însă,
vorbind de ,,creierele creatoare” ale
indivizilor în cultură, economie, primul îi
transformă în reprezentanţi ai unei caste,
elite, popor paralel, diferiţi de individul
din organizaţiile politice liberale, care
,,produce” pentru Popor, ori de cei din
utopia marxist-leninistă, care-i urăşte şi-i
coboară în masa egalitaristă.
În cei o sută de ani, din cele trei
,,gândiri”, primele două, de stânga,
adică național-socialismul fascistoid
şi socialism-comunismul (ciuma
roşie) au produs dezastre umanitare
uriaşe, de neegalat de niciun dezastru
natural, doar liberalismul vestului
aducând echilibru pe planetă şi rapidă
dezvoltare umană. Dar, vorba lui Petre
Ţuţea, ,,individul” aruncat din corabia
socialistă de către comunişti, ,,Cu
stânga nici cruce nu poţi să-ţi faci,
darămite să conduci o ţară !” În schimb,
alţii, şi nu puţini, cărora Regimul
comunist le-a promis un viitor roșu și
luminos, pentru a convinge masele de
bunele sale intenții, i-a „confiscat” pe
scriitorii importanți, transformându-i
în agenți de propagandă. Mari nume
ale literaturii s-au grăbit să-și ajusteze
PUBLICITATE
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opera în funcție de cerințele stăpânirii.
Obediența faţă de regim îți garanta un
statut privilegiat.
,,Unii intrau la pușcărie, în vreme ce
alții, cum ar fi cei trei mari - Arghezi,
Sadoveanu, Călinescu - nu intrau.
Ceea nu este un păcat, să nu intri la
pușcărie. Dar ce au făcut este greu
suportabil. Dacă citești cât de jos au
putut să ajungă în servilism față de
noua orânduire”, spune Cristian Tudor
Popescu, scriitor şi jurnalist. Păcat, zic
eu, este că au modelat conştiinţele
,,maselor”, cu reminiscenţe şi în zilele
de azi.
„Asta a fost prima mișcare a
regimului, să-i coopteze ca factori de
propagandă. Bătălia era foarte tare:
ori ajungi în închisoare, ori ajungi cu
domiciliu forțat, ori, dimpotrivă: urci în
locuri pe care înainte ți le-ai dorit și pe
care orânduirea burgheză nu ți le făcuse
accesibile - academician, Președinte al
Marii Adunări Naționale, ca Sadoveanu.
De acolo semna și condamnări la
moarte”, afirmă scriitorul Gabriel
Liiceanu. Parcă a fost ceva nebunesc
ce s-a întâmplat atunci. „Arghezi este
autorul unor... am citit niște ditirambi
de mulțumire la adresa lui Dej cum nu
știu daca exista în literatura universală:
Fiecare gură de aer pe care o respir se
datorează dumneavoastră, tovarașe Gh.
Gheorghiu-Dej! De ce? Pentru că Dej l-a
trimis la un tratament”, ne mai spune
Cristian Tudor Popescu. După Tezele
din iulie 1971, falsa liberalizare a culturii
a cedat locul unei atente supravegheri a
breslei scriitorilor.
„Natura umană funcționează pe
niște instincte primare: foamea, frica.
Or nu se știe câți indivizi, confruntați
printr-o turnură a istoriei, cu ajungerea
la nivelul ăsta al drojdiei din noi, a
drojdiei instinctuale, au puterea să

aleagă”, cum spunea Ierunca.
Cei mai mulți dintre scriitori au
pactizat cu regimul comunist, chiar și
atunci când au produs așa-zisele cărți
disidente, ele reprezentau disidență cu
voie de la Miliție”, afirmă Cristian Tudor
Popescu. Un caz singular în istoria
literaturii l-a reprezentat poetul Dan
Deșliu, în tinerețe pătimaș versificator
al ideologiei de partid. Paradoxal, din
anul 1968, devine unul dintre cei mai
vehemenți critici ai lui Ceaușescu. Iată
cum descrie societatea românească de
atunci, rămasă, în parte, la fel, Dan
Deșliu ( Dan Beșleagă), cel care a scris
Imnul României după 1944:
Balada vremii de murit
Era o vreme de murit
Ceva ce nu s-a pomenit...
Dar unii se-ndărătniceau
sa dăinuiască în prostie
sau poate doar se prefăceau
că-s încă vii - sau cine ştie
Un timp sărit din calendar

cu muguri sterpi şi rime droaie
îsi legăna peste noroaie
alaiul valetudinar...
...voioşi pesemne că mai sunt
măcar în parte pe pămînt
deşi în loc de străzi străbat
dărăpănate coridoare
şi-n chip de case la-nnoptat
i-aşteaptă hrube reci şi chioare
Cei ce întrau nu se-ntrebau
de vor mai apuca să iasă
în dimineaţa fumegoasă...
... Părea prostesc să te mai miri
să-ţi faci iluzii - amintiri
c-a fost altminteri altădată
şi-o să mai fie oarecînd
o primăvară-adevărată
Copiii se năşteau bătrîni
iubiţii se urau în pripă
Heruvi ciuntiţi de vreo aripă
şedeau la coadă săptămîni
pentr-un pachet de fulgi de ciori
Era o vreme - să tot mori
Mihai MĂCEȘ

PUBLICITATE

PRO Oltenia, sursa ta de știri online!
Informaţia veritabilă te face
mai puternic. Orice decizie iei, a
fi la curent cu ultimele noutăţi din
domeniul care te interesează este o
condiţie a succesului. Viaţa de zi cu
zi te-a învăţat, dragă cititorule, că
a afla o informaţie în timp real, cu
un pas înaintea celuilalt, deschide
oportunităţi nebănuite.
Un nou ziar online vine către
tine şi către cititorii din Oltenia cu
dorinţa unei echipe tinere, dar şi cu
experienţă probată în mass-media
profesionistă, de a fi ziarul tău de ştiri

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

sport şi divertisment.
Agenda ta zilnică va fi făcută
printr-un click la www.pro-oltenia.
ro şi cele mai interesante noutăţi
le vei afla în câteva clipe. Conectaţi
la cele mai importante canale de
informaţii, cu tehnologie modernă şi
folosirea tehnicilor jurnalistice de top,
îţi oferim fotografii şi imagini video în
exclusivitate. Sursa ta de ştiri online
e cu tine: PRO Oltenia!
Mihai Firică, director PRO Oltenia
Conform anexa la contract
70/31.05.2019
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CUPA ROMÂNIEI - MEHEDINȚI

Se cunosc semifinalistele, la Mehedinți

Sferturile de finală ale Cupei României la Fotbal - faza județeană Mehedinți au stabilit cele patru
echipe rămase în cursa pentru câștigarea trofeului
Mircea OGLINDOIU
office@jurnalulolteniei.ro
Scorul sferturilor l-a izbutit Inter
Salcia, care s-a impus cu 8-2 în
deplasarea de la Avântul Bistrița,
prin golurile lui Vlad Ionică-Dobre
(28, 79), Liviu Ștefan (44, 63, 67,
88) și Sorin Tomescu (77, 85),
respectiv Marius Doană (25) și Alin
Dăescu (49). Deținătoarea trofeului,
CS Strehaia a dispus, pe stadionul
din comuna Șișești, cu scorul de
3-0 de AS Noapteșa, prin golurile
lui Gheorghe Simulescu (49), Costel
Pontu (55) și Mădălin Lăcustă (79), în
timp ce Recolta Dănceu a câștigat cu
Cupa României, Sferturile de finală:
Pandurii Cerneți - Recolta Dănceu 0-2
(0-0)
AS Turnu Severin - AS Obârșia de Câmp
2-1 (0-1)
AS Noapteșa - CS Strehaia 0-3 (0-0)
Avântul Bistrița - Inter Salcia 2-8 (1-2)
Liga 4, etapa a 12-a (14/15 martie)
Dierna Orșova - Inter Salcia
Pandurii Cerneți -Victoria Vânju Mare
AS Turnu Severin - CS Strehaia
Viitorul Șimian - Recolta Dănceu
Viitorul Cujmir - AS Obârșia de Câmp
Cerna Baia de Aramă - Unirea Gârla
Mare
Clasament
1. Dănceu 11 10 0 1 44-9 30
2. Strehaia 11 9 0 2 50-6 27
3. Salcia 11 9 0 2 24-9 27
4. Obârșia de Câmp 11 7 1 3 18-15 22
5. Șimian 11 7 0 4 24-15 21
6. Cerneți 11 6 1 4 35-27 19
7. Tr. Severin 11 5 1 5 24-18 16
8. Vânju Mare 11 3 2 6 18-25 11
9. Orșova 11 2 0 9 11-23 6
10. Cujmir 11 2 0 7 10-41 6
11. Gârla Mare 11 2 0 9 12-47 6
12. Baia de Aramă* 11 1 1 9 7-42 1
*Echipă penalizată cu 3 puncte

2-0 la Cerneți. Mihai Pavel a marcat
pentru oaspeți, în minutele 81 și 90.
În cel de-al patrulea joc, AS Turnu
Severin a învins AS Obârșia de Câmp,
scor 2-1, prin reușitele lui Adrian
Mangu (69, 79), respectiv Valentin
Fornea (15).
Semifinalele vor avea loc în luna
iunie, după încheierea campionatului.
Returul Ligii a 4-a se reia la sfârșitul
acestei săptămâni. În derby-ul primei
etape, se vor întâlni, duminică,
de la ora 11, Viitorul Șimian și
Recolta Dănceu. CS Strehaia va juca,
sâmbătă, de la ora 15, pe Stadionul
Schela-Ștrand, cu AS Turnu Severin.
Și Liga a 5-a își reia activitatea, iar
Liga 5, etapa a 14-a (15 martie
2020)
Inter Crăguiești - Coșuștea
Căzănești
Știința Broșteni - Voința Oprișor
Viitorul Florești - Avântul Bistrița
ASG Hinova - Real Vânători
Dunărea Hinova - Viitorul Dârvari
AS Prunișor și AS Noapteșa stau
Clasament
1. Noapteșa 11 9 2 0 46-15 29
2. Căzănești 11 8 2 1 44-22 26
3. Vânători 11 7 1 3 26-19 22
4. D. Hinova 11 4 3 4 20-22 15
5. Crăguiești 11 4 2 5 24-17 14
6. Broșteni 11 4 2 5 31-32 14
7. Florești 11 4 2 5 26-27 14
8. Bistrița 11 4 2 5 21-23 14
9. Dârvari 11 4 1 6 25-36 13
10. Oprișor 11 4 0 7 22-34 12
11. ASG Hinova 11 4 0 7 18-34 12
12. Prunișor 11 1 1 9 28-50 4
*Voința Vrata s-a retras din
campionat în etapa a 11-a și toate
rezultatele i-au fost anulate

Revistă de cultură și timp liber

duminică este programată etapa a
14-a. Seria a rămas cu 12 echipe,
PUBLICITATE

după ce Voința Vrata s-a retras din
campionat.
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SCM U Craiova tremură și în
Grupa Galbenă

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Echipa de baschet masculin, SCM
U Craiova, a ratat calificarea în Top
6 și are un obiectiv clar în acest
moment: primul loc în Grupa Galbenă.
Totuși, craiovenii nu reușesc să se
mențină pe prima poziție. În ultima
partidă disputată, trupa din Bănie a
pierdut la diferență mică meciul cu
BCM U Pitești, scor 76-72. Partida
s-a jucat în Trivale și a contat pentru
etapa cu numărul 5 din Grupa Galenă
a Ligii Naționale de Baschet Masculin.
SCM U Craiova: Monyea Pratt - 17
puncte, Dragos Diculescu - 16 puncte,
Omari Gudul - 16 puncte, Derrick Low 11 puncte, Nenad Sulovic - 6 puncte,

Tyler Laser - 4 puncte, Bogdan
Tibirna - 2 puncte, Porter Troupe.
Înfrângerea a fost cu atât mai
grea cu cât adversara a trecut pe
primul loc. Piteștenii sunt principalii
contracandidați la prima poziție.
Rezultatele etapei cu numărul 5:
CSM Focșani – CSO Voluntari
38-67

CSM Mediaș – CSM Galați 67-74
BCMU Pitești – SCM U Craiova
76-72
În runda următoate, elevii lui
Aco Todorov vor da piept cu CSM
Focșani, duminică, 15 martie, de la
ora 19.00. Cei de la Focșani sunt pe
ultimul loc în clasament, cu doar 5
puncte acumulate.

Următoarele meciuri vor fi foarte
grele pentru Craiova. Oltenii sunt
obișnuiți să fie susținuți din tribune,
dar Federația de Baschet a decis ca
până pe data de 31 martie 2020,
meciurile să se desfșoare fără public.
Astfel, duelurile craiovenilor cu CSM
Focșani și cu CSM Mediaș se vor
disputa cu porțile închise.

Elevii nu mai merg la școală, iar tinerii fotbaliști
nu mai participă la competițiile de copii și juniori
arată într-un comunicat al Federației
Române de Fotbal.
Cursurile în învăţământul
preuniversitar din România au fost
suspendate pentru siguranța celor
mici: „Vrem să vedem și evoluția
bolii, iar grija noastră este de a-i feri
pe copii de orice risc de contaminare
care ar putea apărea la școală”, a
declarat Ludovic Orban.
Cătălin ANGHEL

După ce la nivel național a fost
luată decizia de a se închide școlile
din întreaga țară, până pe data de 22
martie, Federația Română de Fotbal
a reacționat și ea. Se pare că tinerii

jucători de fotbal nu vor mai participa
la competițiile de copii și juniori.
„Având în vedere hotărârea de
a închide instituțiile de învățământ
preuniversitar între 11 și 22 martie,

Federația Română de Fotbal a decis
suspendarea tuturor competițiilor
de copii și juniori organizate de FRF
și Asociațiile Județene de Fotbal
până la redeschiderea școlilor”, se
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CSU, singura echipă din Liga 1 fără punct
în fața FCSB și CFR Cluj!
Oltenii au mari emoții când întâlnesc granzii campionatului, nereușind în 5 meciuri
să obțină măcar un egal

sursa: euro oltenia info
Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
Campionatele se câștigă cu
echipele mici, e o teorie din fotbal.
Dar e complicat să iei titlul fără să
obții măcar un punct cu cele mari.
Cu rezultate pozitive în fața piticilor
din Liga 1, echipa lui Rotaru a ajuns,
pentru prima dată, să se claseze în
fața FCSB în play-off. Între timp a
fost depășită.
Așa că toată lumea vedea Craiova,
la startul părții a doua a campionatului,
implicată în bătălia pentru titlu. Însă,
de fiecare dată când au avut în față
FCSB ori CFR Cluj, juveții au clacat.
În sezonul regulat, au fost bătuți cu
același scor, 2-0, de ardeleni și-n tur,
și-n retur. Contra celor de la FCSB a
fost 0-1 și 0-2. În cea de-a doua etapă
din play-off a fost 1-4. Dacă ne uităm
la diferența de scor, pare un regres.
În schimb, CSU a marcat în premieră
în această stagiune contra granzilor,
Bărbuț fiind eroul.
Nu mai există nici o altă echipă
în Liga 1 care să fi obținut rezultate
mai slabe contra celor de la FCSB

VREMEA
ÎN OLTENIA

CRAIOVA
Max.
Min.

16 C
5oC
o

și CFR Cluj. Cele mai proaste au
fost Clinceni, doar un 0-0 la FCSB,
Hermannstadt, 1-1 cu CFR Cluj, iar
Chindia Târgoviște 1-1 cu FCSB, în
ultima rundă a sezonului regulat.
Sepsi a scos două puncte, după 1-1
cu CFR și 0-0 cu FCSB. Acestea au fost
cele 4 echipe care nu au învins măcar
o dată una dintre cele două forțe.
Lanternă în sezonul regulat,
Voluntari a bătut cu 3-1 pe terenul
celor de la FCSB. Viitorul lui Hagi
nu doar că a fost imbatabilă în fața
CFR-ului lui Dan Petrescu, ci i-a luat
4 puncte: 3-1 și 0-0. Gazul lui Edi
Iordănescu are două remize albe cu
CFR Cluj și o victorie la scor cu echipa
lui Becali: 4-0.
Dinamo are o singură înfrângere
din patru jocuri cu granzii, obținând
5 puncte, după 0-0 cu CFR, 1-1 și
2-1 cu FCSB. Șapte puncte le-a luat
atât Botoșani, cât și Iași celor două
echipe fruntașe. Ieșenii au bătut și
pe CFR, și pe FCSB cu același scor
2-1. Campioană în fața primelor două
clasate din play-off e Astra Giurgiu,
care a luat 9 puncte: 3-2 cu CFR, 2-1
și 3-1 cu FCSB.

SLATINA 15/5oC TÂRGU JIU

14/40C
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o
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