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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 17 FEBRUARIE – 23 FEBRUARIE 2020

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
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09:00 - 16:00 Craiova PT 722 – Centru Expoziţional de pe str. 
Severinului, langă RAT

09:00 - 17:00 Amărăştii 
de Jos

PTA 3 Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00 Băileşti PTCZ A.I. Cuza Băileşti - blocurile: 7, 7A

09:00 - 16:00 Craiova
PT 75 - străzile: Amaradia, Brazda Lui Novac, 
Vulturi,  blocurile: 56 apart., 57 apart.,UM 
0676 Craiova

21.02
09:00 - 17:00 Scaeşti PTA 1 Scaeşti - cir. 2

Români în Franţa: Au furat componente 
de locomotivă de 1 milion de euro

09:00 - 17:00 Şimnicu 
de Sus

PTA Floreşti, PT SI SPP Albeşti, PTA 2 Izvor, 
PTA 5 Işalniţa, PT SPP Albeşti, PT Pompe EGO 
Işalniţa, PTA Şimnicu de Sus, PTA SMA Şimnic

22.02 09:00 - 17:00 Şimnicu 
de Sus

PTA Floreşti, PT SI SPP Albeşti, PTA 2 Izvor, 
PTA 5 Işalniţa, PT SPP Albeşti, PT Pompe EGO 
Işalniţa, PTA Şimnicu de Sus, PTA SMA Şimnic

Mai mulţi români, între 
care şi olteni, sunt acuzaţi 
că au furat componente de 
la locomotive din Franţa, 
creând un prejudiciu de 
aproape un milion de euro, 
în 17 zile. Gruparea a fost 
destructurată de poliţiştii 
de investigaţii criminale 
şi procurorii D.I.I.C.O.T., 
împreună cu magistraţi şi 
jandarmi francezi. În total, 
în România şi Franţa, au fost 
arestate 10 persoane şi puse 
sub control judiciar alte 3.

Anche t a t o r i i  au  f ă cu t  16 
percheziţii domiciliare în acest caz, 
în judeţele Olt, Vâlcea, Giurgiu şi 
Cluj, în baza a două ordine europene 
de anchetă, emise de autorităţile 
franceze. Membrii grupului sunt 
acuzaţi de furt calificat, tăinuire şi 
spălare a banilor.

Mai exact, arată DIICOT, în 
perioada 01.02.2019 – 18.02.2019, ar 
fi comis 57 de furturi, în dauna SNCF 
Franţa (compania feroviară franceză), 
cu un prejudiciu de aproximativ 1 
milion de euro.

„Faptele comise au fost, în 
principal, sustrageri de componente 

(radiatoare) de la locomotive pentru 
dezmembrare şi valorif icare a 
metalelor neferoase din acestea 
(cupru, aluminiu, alamă), stabilindu-
se că s-a reuşit furtul a peste 1.000 
de radiatoare, cantitatea de metale 
fiind de aproximativ 38 de tone”, 
arată DIICOT.

Po t r i v i t  Po l i ţ i e i  Române , 
„la aceste daune, se adaugă şi 
costurile ocazionate de distrugerea 
locomotivelor şi aducerea lor în stare 
de nefuncţionare pe termene relativ 
lungi. De asemenea, se desfăşoară 
cercetări şi pentru probarea altor 
furturi din locuinţe şi societăţi 
comerciale pe teritoriul Franţei, 

precum şi spălare a banilor”.
În urma percheziţiilor, au fost 

ridicate înscrisuri, sumele de 40.000 
de lei, 1.860 de euro, 3 motoare de 
ambarcaţiuni şi mai multe bancnote 
contrafăcute.

„To toda tă ,  a  fos t  a res ta t 
preventiv, în vederea predării, un 

membru al grupului infracţional 
pentru care exista un mandat 
european de arestare emis de 
autorităţile judiciare franceze, alţi 
9 fiind deja arestaţi în Franţa, iar 
3 plasaţi sub control judiciar, de 
asemenea pe teritoriul Franţei”, 
adaugă Poliţia Română.
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Procesul pentru infracțiuni de corupție al 
fostei primărițe din Șimnicu de Sus, amânat 

din cauza protestului magistraților
Din cauza protestului 
magistraților, Curtea de 
Apel Craiova a amânat, ieri, 
pentru 25 martie, judecarea 
procesului în care Jana 
Fulga, fost primar şi actual 
viceprimar al comunei 
doljene Șimnicu de Sus, a 
fost trimisă în judecată de 
procurorii Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie (DNA) – 
Serviciul Teritorial Craiova, 
pentru luare de mită şi abuz 
în serviciu, pentru a continua 
audierile de martori. 
Procurorii anticorupţie au 
acuzat-o pe fosta primăriță că 
ar fi cerut şi primit 50.000 lei 
şpagă de la administratorul 
unor firme, pentru a-i acorda 
acestuia lucrări cu încălcarea 
legislaţiei vizând achiziţiile 
publice. În acelaşi dosar este 
judecat şi administratorul 
societăţilor care a obţinut 
contracte cu primăria, acuzat 
de complicitate la abuz în 
serviciu.

Având în vedere că este perioadă 
de proteste, judecătorii Curții de 
Apel Craiova au decis, ieri, să amâne 
procesul fostei primărițe din comuna 
Șimnicu de Sus, Jana Fulga: „Având 
în vedere hotărârea Adunării Generale 
a judecătorilor Curţii de Apel Craiova 
din data de 21.01.2020, prin care 
s-a hotărât adoptarea unei forme 
de protest constând în suspendarea 
activităţii de judecată începând 
cu data de 27 ianuarie 2020 (cu 
excepţia cauzelor urgente potrivit 
legii), precum şi hotărârea Adunării 
Generale a Judecătorilor Curţii de 
Apel Craiova nr. 1/21.01.2020, prin 
care s-a hotărât continuarea formei 
actuale de protest, amână cauza şi 
acordă termen la data de 25 martie 
2020”, se arată în hotărârea instanței.

Reamintim că, procurorii din 
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
– Serviciul Teritorial Craiova au 
anunţat, în decembrie 2017, că 
au dispus trimiterea în judecată, 
în stare de libertate, a inculpaţilor 
Jana Fulga, la data faptelor primar 
al comunei Șimnicu de Sus, judeţul 
Dolj şi avocat suspendat în cadrul 
Baroului Dolj, în prezent viceprimar 
al aceleiaşi localităţi, sub aspectul 
săvârşirii infracţiunilor de luare 
de mită şi abuz în serviciu dacă 
funcţionarul a obţinut pentru sine 
sau pentru altul un folos necuvenit, 
în formă continuată; şi Marinel 
Rădulescu, administrator al unor 
societăţi comerciale, sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de complicitate 
la abuz în serviciu dacă funcţionarul 
a obţinut pentru sine sau pentru 
altul un folos necuvenit, în formă 
continuată. În rechizitoriul întocmit 
la finalizarea cercetărilor, procurorii 
au reţinut următoarea stare de fapt: 
„inculpata Fulga Jana, în calitate de 
primar al comunei Șimnicu de Sus, 
judeţul Dolj şi ordonator principal 
de credite, în toamna anului 2009, 
a pretins şi primit de la inculpatul 
Rădulescu Marinel suma de 50.000 
lei, în schimbul exercitării puterii 
de decizie în interiorul instituţiei 
pe care o conducea, astfel încât 
societăţile comerciale administrate 
de inculpatul Rădulescu Marinel 
să încheie, cu încălcarea legislaţiei 

privind achiziţiile publice, contracte 
cu primăria. În acest sens, în 
perioada 2010-2012, inculpata Fulga 
Jana, în calitatea menţionată mai 
sus, cu încălcarea prevederilor 
legale, a dispus prin procedura 
achiziţiei directe, achiziţionarea de 
la mai multe firme, printre care 
şi cele administrate de inculpatul 
Rădulescu Marinel, a mai multor 
bunuri şi servicii, fără hotărâri ale 
consiliului local, fără viză de control 
financiar preventiv, fără alocări 
bugetare şi la preţuri supraevaluate. 
Totodată inculpata a mai dispus şi 
decontarea unor lucrări neefectuate 
sau care ar fi trebuit suportate de 
societatea prestatoare. Prin aceste 
demersuri, inculpata Fulga Jana a 
cauzat bugetului local un prejudiciu 
în cuantum de 298.836 lei. În cauză 
s-a dispus măsura asigurătorie a 
sechestrului asupra unui autoturism 
ce aparţine inculpatei Fulga Jana”, se 
arată în comunicatul DNA.

Consiliului Local al comunei 
Șimnicu de Sus s-a constituit parte 
civilă în cauză.

Dosarul a fost trimis spre judecare 
Curţii de Apel Craiova, cu propunere 
de a se menţine măsura asigurătorie 
dispusă în cauză, şi s-a înregistrat la 
13 decembrie 2017 pe rolul instanţei.

Procesul a început după mai bine 
de un an

Dosarul a fost analizat în camera 

preliminară și abia după jumătate 
de an magistrații craioveni s-au 
pronunțat cu privire la legalitatea 
rechizitoriului, dispunând începerea 
procesului: „Respinge, ca nefondate, 
cererile şi excepţiile formulate de 
inculpaţii Fulga Jana şi Rădulescu 
Marinel .  Constată legal i tatea 
administrării probelor, a efectuării 
actelor de urmărire penală şi sesizării 
instanţei dispuse prin Rechizitoriul 
din 11.12.2017 al DNA – Serviciul 
Teritorial Craiova, dat în dosarul nr. 
158/P/2013 şi dispune începerea 
judecăţii cu privire la inculpaţii 
Fulga Jana şi Rădulescu Marinel. 
Respinge cererea formulată de 
inculpata Fulga Jana pr iv ind 
ridicarea sechestrului dispus prin 
Ordonanţa nr. 158/P/2013 din data 
de 03.07.2017 asupra autoturismului 
marca CIELO cu seria de şasiu 
KLATF19Z16D075543. Cheltuielile 
judiciare rămân în sarcina statului, 
urmând ca onorariile avocaţilor din 
oficiu, în cuantum total de 660 lei, 
să fie virate din contul Ministerului 
de Justiţie în contul Baroului de 
Avocaţi Dolj. Cu drept de contestaţie 
în termen de 3 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţa din camera de 
consiliu”.

Inculpații au făcut contestație, 
respinsă însă, astfel că s-a dispus 
în mod definitiv începerea judecării 
cauzei, iar procesul a început la 
începutul lunii februarie anul trecut.

Şcolile din Dăbuleni şi Daneţi, cu porţile deschise
S-au făcut cursuri joi la şcolile 

doljene din Dăbuleni şi Daneţi, unde 
mai mulţi elevi au acuzat miercuri 
stări de rău şi au fost transportaţi 
la spitale din Craiova. Deocamdată 
nu s-a stabilit ce au păţit copiii, dar 
poliţiştii au deschis dosare penale 
pentru vătămare corporală din culpă.

Reamintim că 16 elevi de clasa 
a III-a de la şcoala din Daneţi au 
ajuns, miercuri dimineaţă, la spital 
cu simptome de intoxicaţie. Copiii 
afectaţi au avut scutire pentru joi şi 
nu au mers la cursuri. Ceilalţi elevi 
ai şcolii au fost la ore.

„Trei dintre ei urmează să fie 
externaţi astăzi (n.r. Joi) din spital. 
Au fost opriţi în spital, dar nu ştiu 

să vă spun de ce, pentru că, practic, 
nu li s-a găsit nimic, dar ceilalţi au 
recomandarea ca astăzi să nu vină 
la cursuri. Au scutire pentru ora de 
astăzi. În rest, tot procesul instructiv-
educativ se desfăşoară în condiţii 
normale”, a declarat, pentru Jurnalul 
Olteniei, Adina Ursu, directorul şcolii 
profesionale din Daneţi.

Şi la Liceul Teoretic Dăbuleni s-au 
făcut cursuri. 9 elevi de clasa IV-a 
ai acestei instituţii de învăţământ 
şi o liceană au fost transportaţi la 
spital, miercuri, tot cu simptome de 
intoxicaţie.

„Se fac ore. De ce să nu se 
facă. S-au făcut măsurători nu sunt 
probleme”, a spus Luminiţa Diaconu, 

directorul liceului din Dăbuleni.
A existat suspiciunea că elevii 

s-ar fi intoxicat de la produse de 
curăţenie şi dezinfecţie folosite în 
şcoli, însă deocamdată nimeni nu 
poate confirma acest lucru. ISU Dolj 
a făcut măsurători la faţa locului şi 
nu a detectat substanţe periculoase. 
Inspectorii Direcţiei de Sănătate 
Publică Dolj au recoltat probe de la 
faţa locului. Din primele informaţii 
nici aceştia nu ar fi găsit motivul 
pentru care copiii s-au îmbolnăvit.

Între timp, IPJ Dolj a deschis 
două dosare penale pentru vătămare 
corporală din culpă. Deocamdată nu 
este vizată nici o persoană.

Ana-Maria CONSTANTINESCU
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MEHEDINȚI

Descinderi la primării din Olt

Acuzaţii de abuz în serviciu 
în administraţia publică olteană. 
Poliţiştii Serviciului de Investigare a 
Criminalităţii Economice (SICE) au 
făcut percheziţii la trei primării din 
judeţ care ar fi plătit 220.000 lei 
pentru piese de mobilier urban, deşi 
nu le-au primit pe toate. Cazul ar 
avea legătură cu fostul șef al Comisiei 
Naționale de Prognoză și al Fondului 
de Dezvoltare și Investiții (FDI), Ion 
Ghizdeanu, acesta fiind vizat de o 
anchetă de fals legată de alocarea 
unor împrumuturi pentru autoritățile 
locale.

Percheziţiile s-au făcut la primăriile 
din Drăgăneşti-Olt, Dăneasa şi 
Mărunţei. Potrivit anchetatorilor, 

aceste primării ar fi efectuat, în 
per ioada 2009-2016, plăţ i  de 
aproximativ 220.000 lei către 
agenţi economici care urmau să 
livreze mobilier urban. Numai că nu 
toate piesele plătite ar fi ajuns la 
administraţiile locale.

Trei bărbaţi, doi din Drăgăneşti-
Olt, de 63 şi 52 ani, şi unul din 
Mărunţei, de 52 ani, reprezentanţi ai 
unor societăţi vizate în acest dosar 
vor fi duşi la audieri la sediul IPJ Olt.

În ceea ce îl priveşte pe Ghizdeanu, 
acesta este considerat omul cheie 
al cuplului Dragnea - Vâlcov în 
implementarea politicilor economice. 
În timpul guvernării PSD, Comisia de 
Prognoză a primit puteri sporite, fiind 
instituția care trebuia să împartă banii 
pentru primari din FDI, dar și instituția 
care se ocupa de realizarea proiectelor 
de infrastructură în parteneriat public 

privat, scrie digi24.ro.
Potrivit sursei citate, neregulile 

investigate acum de procurorii de la 
Parchetul Sectorului 1 sunt legate 

de perioada septembrie-noiembrie 
2019, Ion Ghizdeanu fiind bănuit că 
ar fi falsificat evaluările unor proiecte 
depuse de autorități locale.

Prefectul a premiat un pompier de genul feminin
Prefectul de Mehedinți Cristinel 

Pavel i-a oferit o diplomă și un 
buchet de flori unei salariate de 
la Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență „Drobeta” al județului 
Mehedinți, plt. maj. Daniela Sîrbu, 
pentru o faptă de curaj și simț civic 
făcută în afara orelor de serviciu.

„Am ținut să vă felicit personal 
pentru curajul de care ați dat dovadă, 
ne-a impresionat pe toți faptul că nu 
ați stat deloc pe gânduri, ați sărit 
imediat în ajutorul vecinilor, evitând 
în felul acesta un posibil incendiu. 

Oameni ca dumneavoastră și ca 
alți colegi care au acționat la fel în 
situații limită merită toată admirația 
și respectul nostru!”, a declarat 
prefectul Cristinel Pavel.

Plt. maj. Daniela Sîrbu, aflată în 
timpul liber, a intervenit zilele trecute 
atunci când a observat că a izbucnit 
un incendiu la casa vecinilor, mai 
exact la coşul de evacuare a fumului. 
Incendiul se manifesta violent cu 
flăcări, de circa doi metri, şi degajare 
mare de fum.

În timp ce alerta vecinii, fără a 

sta pe gânduri, Daniela Sîrbu a urcat 
pe acoperiş, reuşind să „tempereze” 
incendiul, alimentându-l cu oţet. 
Prin acțiunea sa a reușit să stingă 
incendiul şi să împiedice extinderea 
acestuia la întregul acoperiş, dar şi la 
casele învecinate, poziţionate foarte 
aproape.

Plt .  maj. Daniela Sîrbu îş i 
desfăşoară activitatea pe un post 
administrativ la sediul ISU Mehedinţi.

Iulian Gogonea

La unitatea de pompieri au venit 6 bibani
În această săptămână,  la 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Drobeta” al judeţului 
Mehedinţi, şi-au început stagiul de 
practică şase studenţi ai Facultăţii 
de Pompieri din cadrul Academiei de 
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

Viitorii pompieri îşi desfăşoară 
activitatea sub îndrumarea a doi 
ofiţeri mehedinţeni, desemnaţi tutori 
profesionali. Patru dintre aceştia 

– studenţi în anii I, II şi III de 
studiu, vor fi coordonaţi de un 
tutore din cadrul Detaşamentului de 
Pompieri Drobeta Turnu Severin şi 
vor desfăşura un stagiu de practică 
operativă în subunitate, alţi doi, aflaţi 
în anul IV de studiu, vor efectua un 
stagiu de practică de prevenire sub 
egida unui ofiţer din cadrul Inspecţiei 
de Prevenire.

Studenţii aflaţi în primul an pot 

încadra funcţia de servant, cei din 
anii II şi III funcţiile de comandant 
de echipaj, respectiv şef gardă de 
intervenţie, iar studenţii din anul IV 
funcţia de inspector de prevenire.

Exceptând servantul, aceştia vor 
dubla persoana aflată pe funcţie, 
sprijinind-o în îndeplinirea atribuţiilor. 
Prin parcurgerea orelor de practică, 
studenţii îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele 
şi abilităţile, urmând a desfăşura misiuni 

alături de pompierii profesionişti şi de 
a participa la intervenţii, sub stricta şi 
directa coordonare a tutorelui. Practica 
este o disciplină obligatorie, care 
urmăreşte consolidarea elementelor 
de competenţă: cunoştințe, deprinderi 
şi atitudini, ce se va încheia în data de 
6 martie 2020, cu o apreciere însoţită 
de un raport de evaluare.

Iulian Gogonea

Căsătorie de probă
Severinenii sunt provocaţi să se 

căsătorească de probă. Doar pentru 
24 de ore. Ideea vine de la primărie, 
fiind organizat şi un eveniment 
special în acest sens, pe 14 februarie.

„Primarul Marius Screciu invită 
cupluri le de toate vârstele să 
celebreze Ziua Îndrăgostiților într-
un mod special. Astfel, vă așteptăm 
vineri, 14 februarie, ora 16.30, la 

Palatul Culturii „Teodor Costescu”, 
sala Gheorghe Anghel, să vă uniți 
destinele în cadrul ceremoniei 
„Căsătorie pentru o zi”. La final, 
fiecare cuplu va primi o diplomă care 

să ateste căsătoria acestuia pentru 
24 de ore”, au transmis reprezentanţii 
Primăriei Drobeta Turnu Severin.

Iulian Gogonea
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Prisnel „minciunel”. Cu bac-ul în

 siguranţa naţională
Şi tinerii politicieni mai mint 

câteodată. Este cazul lui Adrian 
Prisnel, deputat USR Dolj, membru 
în comisii importante din Parlamentul 
României, fost candidat la Primăria 
Craiova şi vehiculat pentru o nouă 
candidatură din partea USR la 
fotoliul de edil-şef al municipiului. 
Acesta s-a prezentat şi a fost 
prezentat alegătorilor drept un tânăr 
cu studii la Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), lăsându-se 
să se creadă că este absolvent al 
acestei instituţii de prestigiu, gata 
să revoluţioneze scena politică. 
Numai că lucrurile nu ar sta chiar 
aşa. Prisnel nu a absolvit MIT, deşi 
potrivit unor surse el ar fi susţinut 
asta în faţa mai marilor USR pentru 
a fi pus pe listele de candidatură.

Adr ian  Pr i sne l  a  a juns  în 
Parlamentul României în 2016, ca 
deputat. Din septembrie 2018, a 
devenit vicelider al grupului USR din 
Camera Deputaţilor. El face parte din 
comisii importante din Parlament: 
Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare; Comisia pentru 
cercetarea abuzurilor, corupţiei şi 
pentru petiţii; dar şi Comisia specială 
comună a Camerei Deputaţilor 
şi Senatului privind analizarea şi 
actualizarea cadrului normativ cu 
incidenţă în domeniul securităţii 
naţionale.

În unele descrieri pe care şi le face 
pe diverse reţele de socializare, scriu 

jurnaliştii de la Lupa, Prisnel susţine 
că a studiat chimia la Universitatea 
Politehnică din Bucureşti, de altfel 
el precizând în formularul pentru 
candidatură, depus în 2016 pentru 

alegerile parlamentare, că este 
chimist de profesie.

Pe s i te-u l  USR, Pr isnel  se 
descrie: „Sunt născut în București, 
unde am urmat cursurile Colegiului 

Național Sfântul Sava, perioadă 
în care am dezvoltat o pasiune 
pentru științele exacte, excelȃnd 
în chimie. Am obținut o medalie de 
argint la Olimpiada Internațională 
de Chimie din 2001 și primul loc 
la un alt concurs internațional în 
Rusia în 2000; ulterior am studiat 
chimie la Massachusetts Institute 
of Technology. A trecut mult timp 
de atunci, acele rezultate nu mai 
reprezintă un motiv de laudă, ci 
doar un memento că indiferent unde 
te afli în viață, dacă pui pasiune 
și lupți pentru un obiectiv, îl poți 
atinge”.

Reprezentanţii celor două instituţii 
de învăţământ universitar susţin că 
Adrian Prisnel nu a absolvit nici MIT 
şi nici Politehnica, scriu jurnaliştii de 
la Lupa. Potrivit acestora, pe profilul 
său de Linkedin, Adrian Prisnel 
susţine că a studiat, pentru un an, în 
perioada 2000 -2001, la Universitatea 
Politehnică din Bucureşti.

Reprezentanţii instituţiei spun 
însă, conform Lupa, că: „persoana 
despre care solicitaţi informaţii nu a 
fost admisă la concursul de admitere 
organizat de către Univeristatea 
Politehnica din Bucureşti”.

Întrebat despre studiile sale, 
Prisnel a recunoscut că ultima diplomă 
obţinută este cea de bacalaureat, 
afirmând că a studiat trei ani la MIT, 
care însă nu s-au finalizat cu diplomă 
de licenţă.

Craiova. Șpagă cu destinatar „necunoscut”: 
funcționarii primăriei au găsit un plic cu 1.000 

de euro într-un dosar de autorizare
Funcționarii din Primăria Craiova 

au găsit un plic cu 1.000 de euro 
între filele unui dosar depus în 
vederea autorizării unor construcții, 
într-o zonă intens mediatizată în 
ultimii ani. Culmea situației constă în 
faptul că prezența plicului nu a fost 
raportată decât la a treia, a patra 
mână de verificare, ceea ce denotă 
fie faptul că dosarele de avizare în 
aparatul municipalității sunt analizate 
superficial, fie că persoanele îndrituite 
să răsfoiască documentația s-au 
temut și să ia banii, și să spună ce 
au constatat. Dar, pe de altă parte, 
la fel de probabil este că funcționarii 

sunt obișnuiți cu procedura, numai 
că, în cazul de față, au fost derutați 
de inexistența numelui ”adrisantului” 
pe plic. În final, primăria a declarat 
Poliției cele întâmplate. Dosarul este 
înregistrat pe numele unei firme care 
urmează să ridice mai multe imobile 
cu destinații multiple, însă, întrucât 
dosarul este deja în anchetă, nu 
putem dezvălui numele acesteia. 
După cum am afirmat, este vorba de 
un areal vast și destul de vizualizat în 
ultima vreme în mediul de informare 
din Craiova, mai ales prin anunțuri 
de promovare.

Nouapresă.ro
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Mașinile parcate haotic în Târgu Jiu, 
motiv de îngrijorare pentru părinți: 

„Doamne ferește de o tragedie”

Poliția Locală Târgu Jiu a făcut 
publice mai multe fotografii în care 
apar mașini parcate într-un mod haotic 
pe străzile din oraș. Imaginile au fost 
publicate pe pagina de Facebook a 
poliției locale, iar oamenii legii au vrut 
să tragă un semnal de alarmă, după 
ce, la rândul lor, au primit o sesizare 
din partea unui cetățean.

„Mesajul acestui cetățean ar 
trebui să ne pună pe toți pe gânduri. 
Poliția Locală Târgu Jiu face un 
apel către cetățeni să semnaleze 
orice aspect care poate pune în 
pericol siguranța elevilor, mai ales în 
apropierea unităților de învățământ, 
la numărul de telefon 0253.22.54.34. 
Asigurăm cetățenii că echipajele 
noastre rutiere efectuează permanent 
acțiuni de prevenire în ceea ce 
privește oprirea, staționarea sau 
parcarea neregulamentară, fapte 
prevăzute în actele normative 

date în competență. Pe lângă 
activitățile de prevenție desfășurate, 
polițiștii locali din cadrul Serviciului 
Circulație Rutieră aplică sancțiuni 
contravenționale conducătorilor auto 
care nu respectă prevederile legale, 
întrucât obstrucționarea trotuarelor 
sau a trecerilor de pietoni cu vehicule 
imobilizate reprezintă un real pericol 
pentru viața și integritatea fizică a 
persoanelor, dar în special a copiilor, 
a celor cu cărucioare pentru copii sau 
a celor cu mobilitate redusă”, se arată 
în mesajul Poliției Locale Târgu Jiu.

Bărbatul care a făcut sesizarea este 
un părinte care s-a arătat îngrijorat 
în ceea ce privește siguranța copiilor 
care vor să traverseze strada și sunt 
nevoiți să ocolească mașinile pe partea 
carosabilă: „În această situație, copiii 
trebuie să ocolească prin mijlocul străzii 
în traficul binecunoscut. Am un copil 
de nouă ani care vine singur acasă 
exact pe acest trotuar. Nu vreau să mă 
gândesc cum ocolește printre mașini 
strada. Nu este posibil să mai acceptăm 

așa ceva. Parchează și pe trecerile de 
pietoni din fața școlilor. Doamne ferește 
de o tragedie”, a fost mesajul trimis de 
cetățean către Poliția Locală Târgu Jiu.

Potrivit oamenilor legii, în anul 
2019, polițiștii locali din cadrul 
Serviciului Circulație Rutieră au aplicat 
5.528 sancțiuni contravenționale, 

3.025 dintre acestea fiind constatate 
în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 195 din 2002, privind circulația 
pe drumurile publice. S-au aplicat, 
totodată, 6.081 puncte de penalizare, 
în cea mai mare parte pentru oprire/
staționare neregulamentară.

TelVerde al Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, 
un fel de „112” pentru problemele orașului

Locuitorii din Râmnicu Vâlcea au 
apelat de 2881 de ori numărul gratuit 
0800 809 809, pentru a vorbi despre 
problemele pe care le întâlnesc în orașul 
lor. Mesajele cetățenilor au fost preluate 
de dispecerii, care au preluat mesajele şi 
au îndrumat echipajele de poliţişti locali 
să intervină în teren în 1588 de situaţii în 
care s-au semnalat încălcări ale normelor 
de convieţuire socială.

„Bun venit la linia TelVerde al 

Primăriei municipiului Râmnicu 
Vâlcea! Spune-i primarului cum vrei 
să arate oraşul în care trăieşti”, a fost 
mesajul pe care fiecare apelant l-a 
auzit după formarea numărului pus 
la dispoziție de autorități.

Poliția locală a fost nevoită să 
se ocupe de fiecare problemă pe 
care vâlcenii au semnalat-o, dar 
și de sesizările făcute pe celelalte 
telefoane de contact ale Poliţiei 

Locale.
„<Bun venit la linia TelVerde al 

Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea! 
Spune-i primarului cum vrei să arate 
oraşul în care trăieşti>, este mesajul 
care a fost auzit de 2881 de ori în 
cursul anului trecut de către locuitorii 
Râmnicului care au format numărul 
gratuit 0800 809 809, sesizând 
Dispeceratului Poliţiei Locale din cadrul 
Primăriei municipiului despre diversele 
probleme cu care se confruntă.

Aceste apeluri se adaugă altor 
2894, făcute pe celelalte telefoane 
de contact ale Poliţiei Locale, inclusiv 
pe numărul ”scurt” 0250 979 înfiinţat 
în martie 2019. La capătul celălalt al 
liniei, 24 de ore din 24 şi 7 zile din 7, cu 
răbdare, dar şi cu competenţa deprinsă 
în cursuri de specializare, au stat la 
dispoziţie dispecerii, care au preluat 
mesajele şi au îndrumat echipajele de 
poliţişti locali să intervină în teren în 
1588 de situaţii în care s-au semnalat 
încălcări ale normelor de convieţuire 
socială”, spun reprezentanții primăriei.

Totodată, se pare că cele 
156 de camere din sistemul de 
supraveghere video al municipiului 
sunt urmărite non-stop de personalul 
Dispeceratului.

„De asemenea, personalul 
Dispeceratului supraveghează non-
stop şi cele 156 de camere din sistemul 
de supraveghere video al municipiului 
inaugurat în 2009, ultimele dintre 
acestea fiind instalate la rampele de 
la pasajul Tudor Vladimirescu, date în 
folosinţă la finele anului trecut. Printre 
aspectele semnalate la acest adevărat 
”112” local se numără blocarea unor 
autovehicule în parcări, tulburarea 
liniştii şi ordinii publice, ocuparea 
ilegală a locurilor de parcare destinate 
persoanelor cu handicap, distrugeri 
ale unor elemente de pe domeniul 
public, deranjul provocat de unităţi de 
alimentaţie publică, blocaje în trafic 
etc”, se mai arată în comunicatul 
Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Cătălin ANGHEL
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Fos tu l  p r imar  a l  C ra iove i 
atenționează că facturile la întreținere 
se vor tripla, având în vedere că 
ministrul economiei, Virgil Popescu, 
vrea să interzică subvenționarea 
gigacaloriei pentru consumatorii 
casnici de către primării.

„În Craiova, prețul total al 
gigacaloriei este de 414, 96 lei 
pentru centrale termice și 321,57 
lei la punctele termice, din care 
277 lei este plătit de populație 
(consumatorul casnic) și diferența 
reprezintă subvenția. La centrale 

Lia Olguța Vasilescu: PNL vrea să 
tripleze facturile la căldură 

ale românilor
Lia Olguța Vasilescu trage un semnal de alarmă în ceea ce privește Programul de guvernare al 

liberalilor, aceleași persoane date jos prin moțiune de cenzură în urmă cu câteva zile
termice, prețul este de 137, 96 lei, 
iar la puncte termice, 44,57 lei”, a 
explicat Lia Olguța Vasilescu.

Dintr-o comparație a prețurilor 
făcută de către fostul primar reiese că 
„pentru o lună de iarnă la o garsonieră 
(1 persoană) se plătesc aproximativ 
60 lei, iar nesubvenționat de primărie 
ar ajunge la 194 lei. Pentru o lună 
de iarnă la un apartament cu 2 
camere (2 persoane) se plătește 
energia termică subvenționată 110 
lei, iar nesubvenționată de primărie 
277 lei. Pentru o lună de iarnă 
la un apartament cu 3 camere 
(3 persoane) se plătește energia 

termică subvenționată 150 lei, iar 
nesubvenționată de primărie 332 
lei. Ca să știți cine vă cere votul...”, a 
conchis Lia Olguța Vasilescu.

Reamintim că modificările ar urma 
să fie făcute de guvernul Orban II, care 
are aceeași componență cu guvernul 
Orban I, recent demis prin moțiune 
de cenzură, cu 261 de voturi. În ciuda 
unei propuneri de premier din partea 
majorității parlamentare existente a 
PSD, președintele României, Klaus 
Iohannis, a nominalizat același 
premier demis, Ludovic Orban, care 
a prezentat același guvern demis.

PUBLICITATE
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Ar fi indicat ca in aceasta zi 

sa nu ai incredere nici macar in 
umbra ta. 

O persoana apropiata iti va 
trada increderea si te va face sa iei 
unele decizii pe care nu credeai ca 
le vei lua vreodata. 

Ar fi mai bine ca in aceasta 
zi sa stai acasa. Se pare ca 
astazi esti predispus la anumite 
probleme. Poti sa iti pierzi 
portofelul, sa aluneci si sa te 
accidentezi sau sa pierzi un 
autobuz important. 

La locul de munca vei avea 
mult de lucru.

 Sarcinile din aceasta zi ti se 
vor parea destul de dificile, iar cum 
tu nu ai starea necesara de a duce 
la bun sfarsit aceste sarcini, vei 
dori sa apelezi la un coleg. 

Relatia dintre tine si un 
coleg pare sa fie pe punctul de a 
se destrama. Se pare ca ceva ce 
nu ati discutat in trecut, ajunge 
sa va afecteze in aceasta zi. Ar fi 
indicat sa lasi orgoliul la o parte si 
sa afli care este problema. 

O ruda indepartata incearca 
cu disperare sa ia legatura cu 
tine. Exista posibilitatea ca 
tehnologia sa ii puna bete in 
roate, ceea ce o va face sa vina 
personal sa iti aduca ultimele 
noutati. 

In decursul acestei zile 
vei avea ocazia sa primesti o 
recompensa pentru ceva ce 
ai facut in trecut si acest lucru 
te bucura nespus. Simti ca te 
implici cu mai mult elan in ceea 
ce ai de facut.

D a c a  s i t u a t i a  t a 
financiara nu este prea buna 
in ultima vreme, se pare ca 
astazi totul se va schimba. 
E x i s t a  p o s i b i l i t a t e a  s a 
primesti o suma importanta 
de bani.

Ar fi timpul sa iti dai seama 
ca curiozitatea este buna pentru 
tine si te ajuta sa descoperi unele 
aspecte pe care nimeni nu le-a 
observat pana acum. Poti afla cu 
usurinta despre niste secrete pe 
care cineva le-a pazit. 

Afacerile par sa mearga 
din ce in ce mai bine. Agitatia 
de la locul de munca te-a 
facut sa petreci mult timp 
umbland dupa noi asocieri si 
comisioane, astfel incat ti-ai 
cam neglijat viata personala. 

L a  l o c u l  d e  m u n c a 
exista posibil itatea ca un 
co leg  sa  desch ida  n i s te 
d iscut i i  care nu sunt pe 
gu s t u l  t au ,  d i n  c on t ra , 
i t i  t rezesc n iste amint i r i 
neplacute. 

Astazi vei avea parte de 
o zi minunata alaturi de cei 
dragi. In urma unei discutii cu 
partenerul de viata, vei dori 
sa faci o plimbare prin unele 
locuri prin care nu ai mai fost de 
mult timp.

In aceasta zi simtul tau practic 
te ajuta sa pui in ordine tot ceea ce 
e legat de domiciliu si sa ii ajuti pe 
cei din familie care au probleme 
cu organizarea timpului. Datorita 
entuziasmului, ti se va permite le 
organizezi sarcinile dupa bunul plac.

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 
14:00  Telejurnal 
14:55  Opre Roma 
15:50  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 
20:50  Destinaţia Eurovision 
21:10  Din prea multa dragoste 
23:00  Banii tăi 
23:30  Dosarele extratereştrilor 
00:00  Telejurnal 
00:30  Conexiuni pe 
   harta timpului
01:00  Caii din Marele
   Război (R) 
02:00  Nadine (R) 
02:50  Dispăruţi fără urmă (R) 
03:40  Izolaţi în România (R) 
04:05  Vorbeşte corect! (R) 
04:10  Telejurnal (R) 
04:50  Destinaţia Eurovision (R) 
05:00  Conexiuni pe 
   harta timpului (R)
05:25  Lumea azi (R) 
05:55  Imnul României  

08:05  Rio 2 
09:45  Când vine 
   războiul 
11:05  Aquaman 
13:25  Frumoasa şi Bestia 
15:30  Pe platourile
   de filmare 
16:00  Romeo și Julieta: 
   dincolo de cuvinte 
17:35  Cuvântul L: 
   generația Q 
18:35  Încă un pic
   de dragoste 
20:00  Britannia 
20:55  Babylon Berlin 
22:35  Versuri pocite 
00:15  „Îmi este indiferent 
   dacă în istorie vom
   intra ca barbari” 
02:35  Interviul 
04:25  Versuri pocite 
06:00  Goosebumps 2:
   Halloween bântuit

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  Parteneri la mișto 
20:30  Prietenii tăi 
22:00  Prison Break 
23:00  Da-i bataie! 
   Local Kombat  
00:00  Stiri Sport.ro  
01:00  Ora exacta
   in sport (R)  
02:00  Cititorii de oase 
03:00  La bloc 
05:00  Ora exacta in sport (R)

07:45  Lacrimi 
   de iubire (R) 
09:00  Teleshopping  
09:15  Fiicele doamnei
   Fazilet (R) 
10:15  Pretul 
   dragostei (R) 
11:15  Teleshopping  
11:45  Un celibatar 
   invins (R) 
13:45  Teleshopping  
14:00  Muzica
   trădării (R) 
15:00  Pretul 
   dragostei (R) 
16:00  Tânăr și 
   Neliniștit 
17:00  Jurăminte
   încălcate 
18:00  Muzica
   trădării 
19:00  Un celibatar 
   invins 
21:00  Fiicele doamnei
   Fazilet 
22:00  Pretul dragostei 
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  Muzica trădării (R) 
05:45  Jurăminte
   încălcate (R) 
06:45  Tânăr și 
   Neliniștit (R)

07:20  Capri (R) 
09:30  Teleshopping  
10:00  Starea
   naţiei (R) 

11:00  Teleshopping  
11:30  Camera 
   de râs 
12:00  Teleshopping  
14:00  Camera
   de râs 
14:30  Teleshopping  
15:05  Focus 
16:00  Capri 
18:00  Focus 18 
19:30  Flash 
   monden 
20:00  Păcală 
23:00  Eu cu cine
   mă mărit? 
01:15  Păcală (R) 
03:30  Eu cu
   cine 
   mă mărit? (R) 
05:00  Nimeni
   nu-i perfect 
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  Veterinarul (R) 
15:45  Vouă 
16:00  Teleshopping  
16:15  Destine rătăcite (R) 
17:15  Veterinarul 
18:30  Ştiri Naţional TV 
19:00  Destine rătăcite 
20:00  Dragoste si ura 
21:00  Șapte asasini 
23:15  Lupta cu demonii (R) 
01:15  Poama acră 
03:15  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  Oameni incredibili 
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 
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 
05:00  Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:30  Ciclism: Seria Pro 
08:00  Formula e: 
   Campionatul FIA
08:30  Biatlon: CM
09:30  Snooker: Openul
   Ţării Galilor
11:00  Schi alpin: CM
13:55  Sărituri cu schiurile: CM
15:15  Biatlon: CM
17:00  Snooker: Openul 
   Ţării Galilor 
20:00  Ştirile Eurosport  
20:05  Snooker: Openul
   Ţării Galilor 
20:45  Fotbal: Premier League 
00:00  Ştirile Eurosport  
00:20  Sărituri cu schiurile: CM
01:00  Biatlon: CM
02:00  Ciclism: Seria Pro 
02:30  Sanie: CM
04:00  Snooker: Openul
   Ţării Galilor 
05:30  Sărituri cu schiurile: 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

08:15  Aventuri în 
   parcul de distracții (R) 
10:15  La bloc (R) 

12:45  Spionul Dandana (R) 
14:15  Jumanji (R) 
16:15  Afurisitul de telefon! 
18:15  La bloc 
20:30  10 lucruri 
   nu-mi plac la tine 
22:30  Puicuțe bune 

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  Taken 2: 
   Teroare în
   Istanbul 
22:00  John Wick 2 
00:30  Taken 2: 
   Teroare în
   Istanbul (R) 
02:30  Acces direct (R) 
04:30  Dragoste 
   de tată (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  Poveste
   de iarnă 
02:00  Condamnat
   să ucidă (R) 
04:00  Vorbeşte
   lumea (R) 
06:00  Ce se
   întâmplă 
   doctore ? (R) 
06:30  Arena 
   bucătarilor (R)
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Revistă de cultură și timp liber

Anunț
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin Centrul Multifuncțional Craiova, scoate la 

licitație publică deschisă, în vederea închirierii, următoarele:
- spații de birouri cu suprafețe cuprinse între 41,00 - 105,00 mp, 

spații de alimentație publică și spații expunere permanentă et1- în incinta 
Centrului Multifuncțional Craiova.

- spații de birouri în incinta Centrului de Dezvoltare Tehnologică și 
Excelență în Afaceri.

Documentația necesară se procură de la Centrul Multifuncțional 
Craiova, str. Târgului, nr. 26, et. 2, camera E211. Licitația va avea loc 
la aceeași adresă în fiecare zi de luni, miercuri și vineri, h 12:00. Relații 
suplimentare: www.centrulmultifunctionalcraiova.ro și 0769.268.690.

PUBLICITATE

Credite între 3 000 lei și 100 000 lei/60 luni, cu rată fixă de la 
7,69%. Card avantajos, cu 12 rate, fără dobândă,  primești 10% 
din valoarea cumpărăturilor efectuate. Credite imobiliare rapide! 
Condiții de bază: vârsta 26 ani împliniți, minim 1 an vechime 
neîntrerupt. Ai probleme în biroul de credite? Am găsit soluția 
pentru a fi radiat și a putea  lua credit! Pentru mai multe detalii, 
Maria – telefon: 0740 20 45 13, Craiova.

PUBLICITATE

Universitatea din Craiova, membră în 
consorţiul european UNIVERS

Universitatea din Craiova a intrat 
în Consorţiul universităţilor europene 
UNIVERS, alături de alte şapte 
universităţi din Polonia, Germania, 
Spania, Franţa, Lituania şi Bulgaria. 
Acordul a fost semnat pe 3 februarie 
2020, la Bruxelles.

Pr incipalul obiect iv asumat 
de rectorii celor opt universităţi 
ale Consorţiului este facilitarea și 
promovarea cooperării transfrontaliere 
/ transnaționale / interregionale în 
domeniul învățământului superior. 
UNIVERS intenționează să instruiască 
profesioniști care pot acționa și 
inf luența dezvoltarea socială, 
economică și științifică a zonelor 
transfrontaliere, datorită înțelegerii 
profunde a par t i cu lar i tă ț i lo r, 
provocări lor ș i  oportunităț i lor 
acestora.

Universităţile partenere, alături 
de Universitatea din Craiova, sunt: 
Bialystok University of Technology 
(Polonia), Technische Universität 
Chemnitz (Germania), University of 
Girona (Spania), University of Lleida 
(Spania), University of Perpignan 
(Franța), Rezekne Academy of 
Technologies (Lituania), University 
of Ruse (Bulgaria).

Membrii UNIVERS vor adopta un 
plan strategic pe termen mediu și lung, 
plan construit în jurul unor misiuni 
precum: implementarea unui model 
inovator de mobilitate care să permită 
studenților să asimileze realitatea şi 
complexitatea regiunilor; propunerea 
unor programe de învățământ pentru 
studenții care doresc să devină 

profesioniști capabili să exercite 
un leadership activ; oferirea unei 
alternative la pregătirea academică 
tradițională; cultivarea unor abordări 
multiculturale, prioritizând schimbul 
critic de idei și un curriculum deschis, 
bazat pe pedagogie inovatoare; 
crearea de echipe de lucru care 
explorează puncte de vedere 
diverse și complementare, stabilirea 
unor legături de colaborare cu 
administrațiile și companiile din 

zonele care se confruntă cu condițiile 
reale ale societății și cu activitatea 
economică regională.

Planul strategic UNIVERS este 
construit pentru o perioadă de 3 
ani şi un buget de 5 milioane de 
euro. El este însă o construcţie pe 

termen lung, care va continua prin 
accesări de programe şi de finanţări 
dedicate, pe care Uniunea Europeană 
le va pune la dispoziţia universităţilor 
europene.

Universitatea din Craiova
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DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare Sudoku Luni, 10 Feburuarie 2020

Campioana mondială la bob vrea o medalie olimpică 
pentru România la atletism!

Este medaliată cu bronz la 
Campionatele Europene de Sală la 
săritura în lungime și calificată la 
Jocurile Olimpice de la Tokyo în aceeași 
probă, dar are în palmares și un titlu 
mondial... la bob!

Florentina Iușco este unul dintre cei 
28 de atleți români care vor participa 
la Campionatele Balcanice de Sală de 
la Istanbul.

Florentina Iușco este una dintre 
puținele sportive polivalente din 
România. A trecut prin nu mai puțin de 
patru probe la atletism iar în 2018 a fost 
campioană mondială de tineret... la bob. 
Săritura în lungime rămâne însă marea 
dragoste a atletei în vârstă de 23 de ani.

„Am început cu înălțimea, pentru că 
eram destul de mică și la lungime erau 
foarte tari fetele pe vremea aceea și nu 
aveam nicio șansă. Proba de înălțime 
mă avantaja atunci, eram talentată 

și știam că iau medalie. După ce am 
mai crescut, am trecut la lungime, 
triplusalt, 100m. La un concurs le 
făceam pe toate și mi-a prins foarte 
bine. Eram obosită dar am învățat 
să sar pe fond de oboseală și îmi era 
ușor, când făceam o singură probă 
era uau. Bob am făcut un an și am 
câștigat Campionatul Mondial. A fost o 
soluție de moment pentru că veneam 
după o perioadă în care am născut iar 
la atletism îmi era mult mai greu să 
revin. La bob am făcut multă forță și 
mi-a prins foarte bine. Mi-a plăcut, însă 
frigul a fost foarte greu de suportat. 
Atletismul îmi place mai mult, îl fac de 
13 ani și îmi e la suflet, dar și bobul 
a fost frumos. Dacă sunt sportivi care 
vor să încerce, le recomand cu drag” 
– Florentina Iușco, medaliată cu bronz 
la CE de sală la săritura în lungime.

Campioană națională la săritura 

în lungime, Iușco va participa 
la Campionatele Bacanice de Sală, 
competiție ce va avea loc la 15 februarie, 
la Istanbul. Principalul obiectiv al anului îl 
reprezintă Jocurile Olimpice, unde atleta 
țintește o medalie.

Ea și-a realizat baremul pentru 
Tokyo cu o performanță de 6,92m, 
nou record personal.

„Se acumulează emoții le și 
presiunea, muncesc mult pentru acel 
concurs. Cred că oricărui sportiv îi 
este frică să meargă acolo și să nu își 
demonstreze adevărata valoare, să nu 
concureze la potențialul lui după atâția 
ani de muncă. Anul ăsta mă antrenez 
intens, fac absolut orice e nevoie ca să 
fie bine la Tokyo. Obiectivul ar fi să îmi 
fac un record personal, aș fi mulțumită 
cu asta. Mă gândesc nu doar la o 
finală, ci la o medalie” – Florentina 
Iușco, medaliată cu bronz la CE de 

sală la săritura în lungime.
Florentina Iușco are planuri mari 

pentru ediția din 2024 a Jocurilor 
Olimpice. În 2013 a fost campioană 
mondială de cadete în probele de 
lungime și triplusalt. Doi ani mai târziu, 
în 2015, a fost medaliată cu bronz la 
Campionatele Europene Indoor de 
seniori de la Praga (Cehia) în proba 
de lungime și medaliată cu bronz la 
Europenele de Juniori de la Eskilstuna 
(Suedia) la triplusalt.

„Aș vrea să mai încerc triplusaltul, 
pentru că mi-a plăcut foarte mult și am 
avut rezultate foarte bune. E posibil ca 
la Jocurile Olimpice din 2024 să mă 
vedeți și la triplusalt și la lungime. Dacă 
nu o să meargă o probă bine, o să știu 
că mai am una, o rezervă” – Florentina 
Iușco, medaliată cu bronz la CE de sală 
la săritura în lungime.

SPORTS-NET GROUP
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Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

PUBLICITATE

SCM U Craiova riscă să piardă locul 
secund în Divizia A1

Echipa de volei masculin, SCM 
U Craiova, a câștigat ultima partidă 
disputată în Divizia A1 și a urcat pe 
poziția secundă în clasament. Oltenii 
sunt într-o formă foarte bună, dar au 
multe puncte de recuperate față de 
liferii de la Arcada Galați. Totodată, 
trupa din Bănie riscă să nu încheie 
campionatul regulat pe locul doi, chair 
dacă vor câștiga toate cele trei etape 
rămase de disputat.

Pe locul 3, la două puncte în 
spatele alb-albaștrilor se află Dinamo, 
iar pe 4, cu 5 puncte mai puțin, 
sunt voleibaliștii de la Municipal 
Zalău, formația ce îi poate depăși pe 
craioveni. Zalăul are două meciuri 
mai puțin disputate și, implicit, 
posibilitatea să strângă mai multe 
puncte decât elevii lui Dănuț Pascu.

Bogdan Burcea: „ Obiectivul rămâne același, 
de a câștiga două jocuri”

Selecționerul naționalei de 
handbal feminin a României, Bogdan 
Burcea, își urmărește elevele la treabă 
într-un cantomament desfășurat 
la Râmnicu Vâlcea. Tricolorele se 
pregătesc de Turneul Preolimpic 
de la Podgorica, competiție în care 
va da piept cu adversare precum 
Norvegia, Muntenegru sau Thailanda 
și, totodată, ce le poate oferi un loc 
la Jocurile Olimpice de la Tokyo. 
Antrenorul româncelor vrea să le 
explice handbalistelor strategia 
pentru fiecare meci în parte și crede 
în șansa echipei pe care o pregătește.

„În primul rând, să le prezentăm 
fetelor strategia pe care o vom aborda 
în partida cu Norvegia. Această 
săptămână se adresează exclusiv 
acestui lucru. Deci, informarea și 

punerea în practică a lucrurilor pe 
care le vom pregăti pentru partida cu 
Norvegia. Chiar dacă vin după meciuri 
foarte grele în cupele europene, 
fetele sunt pline de energie. Moralul 
este foarte bun. Încercăm și noi să 
menținem, să îmbunătățim acest 
lucru, deoarece mentalul pentru 
acest turneu trebuie să fie foarte, 
foarte puternic. Am avut situații 
în care am plecat cu șansa a 14-a 
și am reușit. Noi credem în șansa 
noastră, oricare este aceea înainte 
de turneu. Rezultatele se fac pe 
teren, nu în afara terenului” a supus 
Bogdan Burcea.

Obiectivul României este clar: 
câștigarea a două meciuri de la 
Turneul Preolimpic și calificarea 
la Jocurile Olimpice de la Tokyo. 

Burcea este conștient că în meciul 
cu Muntenegru va da piept cu un 
technician pe care îl cunoaște destul 
de bine, Adi Vasile.

„Țintim să ne atingem obiectivul 
și anume calificarea la Olimpiadă, 
indiferent cum. Poate fi un avantaj 
că îl cunoaștem noi pe Adi Vasile 
(antrenorul secund al Muntenegrului). 
Până la Adi Vasile și la jocul împotriva 
Muntenegrului, avem două jocuri 
și anume Thailanda și Norvegia. 
Programul este foarte ok, obiectivul 
rămâne același, de a câștiga două 

jocuri și a califica echipa. Sincer, 
nu avem prea multe informații 
despre Thailanda. Dar vom obține 
în perioada următoare”, a mai spus 
selecționerul României.

Programul tricolorelor la Turneul 
Preolimpic:

20 martie 2020: România – 
Thailanda

21 martie 2020: Norvegia – 
România

22 martie 2020: Muntenegru – 
România

Cătălin ANGHEL
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221.6110
4.3790
5.6853

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfinții Cuvioși Auxentiu, 

Maron și Avraam
4.7646

Max.     7oC
Min. 1oC 

SLATINA 
SEVERIN

7/1oC
5/3oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

7/00C
9/1oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro  

Oltenii, super-favoriți în Copou! 
CSU Craiova își poate consolida poziția secundă din ierarhie în fața Iașiului lui Rednic, 

ce pare victimă sigură 

Stări total diferite în cele două 
tabere înaintea meciului direct. Craiova 
Papy-Bon e revelația începutului 
de an. Doar CSU și FC Botoșani au 
reușit să obțină maxim de puncte de 
la restartul stagiunii. Oltenii au bătut 
două contra-candidate la play-off: 3-1 
cu Mediaș și 2-1 pe terenul celor de 
la Viitorul Constanța și și-a asigurat 
prezența în sextetul fruntaș. Bancu, 
Mateiu și ceilalți juveți declanșează 
cursa de urmărire a liderului CFR 
Cluj, pe care, de altfel, îl vor întâlni 
în ultima rundă a sezonului regulat. 
Pentru a rămâne în cursa pentru titlu, 
punctele din Copou sunt vitale. Față 
de jocul de la Constanța, în tabăra 
craioveană va reveni Alexandru 
Cicâldău, cel văzut drept căpitan de 

echipă de Victor Pițurcă. 
Poli Iași străbate cea mai cruntă 

perioadă. A obținut un singur punct 
în ultimele 10 partide, acasă, cu 
lanterna Voluntari, scor 2-2, meci 
jucat în penultima săptămână din 
noiembrie. În rest înfrângeri în lanț. 
Nici angajarea lui Mircea Rednic nu 
pare soluția care să rezolve criza 
din Copou. Moldovenii au două 
înfrângeri din tot atâtea posibile în 
2020: 1-2 acasă, cu Viitorul lui Hagi, 
0-1 pe terenul celor de la Sepsi Sf. 
Gheorghe. 

Având în vedere forma pe care o 
traversează cele două echipe, partida 
din târgul Iașiului ar trebui să fie la 
discreția oltenilor, care au preluat 
sloganul lui Pițurcă și au anunțat 
că vor lupta pentru titlu. Meciul 
dintre Poli Iași și CSU  Craiova este 
programat sâmbătă, de la ora 20:00, 
în cadrul etapei 25 din Liga 1. 

Carlos Fortes nu s-a 
adaptat nici în Maroc!
Atacantul portughez a bifat deja trei partide 
la noua sa echipă, dar nu are nicio realizare 

notabilă. Din contră 

Cel supranumit de clubul oltean 
„Predator”, că așa își imaginau probabil 
conducătorii că se va comporta în fața 
porților adverse, nu dă randamentul 
scontat nici la Tanger. Adus ca un 
super-star, Fortes a primit tricoul 
cu numărul 10 la echipa care l-a 
împrumutat. Și a fost fixat în centrul 
liniei de atac, primind misiunea clară 
de a marca pentru a salva echipa de la 
retrogradare, Tanger e pe penultimul 

loc în ierarhie, cu 11 puncte, patru 
mai puțin decât ocupanta primului 
loc de deasupra liniei. 

Carlos Fortes nu doar că a venit 
din postura de titular incontestabil, 
ci a fost folosit integralist în primele 
trei jocuri. În 270 de minute, vârful 
portughez nu a reușit să marcheze 
o dată. În plus a ratat și un penalty, 
care putea să readucă echipa în jocul 
cu Safi (oaspeții conduceau în acel 
moment cu 2-0). În cele trei meciuri 
cu Fortes în teren, Tanger a obținut 
un singur punct. 

Atacantul nu-și regăsește încă 
forma, iar din vară se va întoarce 
în Bănie. CSU nu s-a grăbit să 
investească într-un vârf de calibru în 
acest mercato, deși co-președintele 
Sorin Cârțu anunța că sunt tratative 
în acest sens. 

Cătălin ANGHEL
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