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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 24 FEBRUARIE – 01 MARTIE 2020

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Luni, 17 Februarie 2020GORJ2

Director general 
Cristi CONSTANTINESCU

Redactor şef 
Ana-Maria CONSTANTINESCU

Redactori 
Vera IONESCU; 
Eliza RADU; 
Camelia SÂRBU;
Iulian GOGONEA (Mehedinţi); 
Mircea OGLINDOIU (Mehedinţi);
Cosmin COJOCĂREANU
Cătălin ANGHEL

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Fotoreporter 
Lucian SANDU

Editorial 
Mihai MĂCEȘ

ISSN: 22848800

Adresa: Centrul 
Multifuncţional, 
Strada Târgului, 
Nr. 26, Etaj 2, 
Craiova, Dolj

Distribuţie 
New Media Point

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ 

SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

Craiova PT 66 - străzile: Câmpia Islaz şi aleile 
aferente, Alexandru cel Bun, Henri  Barbusse, 
Transilvaniei, Libertăţii, Curtea de Conturi, CN 
Carol I, Facultatea de Agronomie

09:00 - 17:00 Amărăştii 
de Jos

PTA 3 Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00 Băileşti PTA Desecări, PTA Asfalt, PTA 3 Sat Asfalt, 
PTA Sat Balasan, PTA Cilieni, PT terţi: PTA 
Epurare Apă, PTAB Staţie Deşeuri Transfer 
Băileşti, PTA Cort Balasan

09:00 - 16:00

Craiova PT 587 – străzile: Carol I, Feldioara, BP 
Haşdeu, Negulici

24.02
09:00 - 17:00 Sălcuţa PTA Mârza
09:00 - 17:00 Giubega PTA 4 Giubega

09:00 - 17:00 Siliştea 
Crucii

PTA 1 IAS Afumaţi, PTA 1 Siliştea Crucii, PTA 
2 Siliştea Crucii, PTA 3 Siliştea Crucii, PTA 4 
Siliştea Crucii

Craiova PT 323 - str. Victor Papilian, zona blocurilor: 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9

09:00 - 17:00 Cioroiaşi PTA 1 Cioroiaşi, PTA CAP Cioroiaşi, PAT 3 
Cioroiaşi, PT terţi: PTA Pomep Ape Cioroiaşi

09:00 - 17:00 Băileşti
PT terţi: PT CEF Băileşti (CEF FOTON DELAT), 
PTA UNICONFEX
PTA ITSAIA Băileşti, PT IAS Centru Băileşti

Ambulanţe noi la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu 
Jiu va achiziţiona două ambulanţe noi, 
pentru  transportarea pacienţilor între 
cele trei sedii ale unităţii medicale 
aflate pe strada Tudor Vladimirescu, 
strada Progresului şi A.I. Cuza. Decizia 
este una aşteptată, pentru că spitalul 
deţine doar o singură ambulanţă în 

momentul de faţă.
„Săptămâna trecută, am avut 

discuţii cu preşedintele Consiliului 
Judeţean Gorj şi am sol ic itat 
achiziţionarea a două salvări tip 
A2, una pentru locaţia din zona 
Pasarelă şi cealaltă pentru Spitalul 
„Tudor Vladimirescu”, astfel încât 
să nu existe astfel de situaţii şi 
întârzieri în transportul pacienţilor 
pentru consultaţii interdisciplinare”, a 

declarat Dumitru Vienescu, directorul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu 
Jiu.

Ambulanţele care urmează să fie 
achiziţionate vor avea patru locuri, 
inclusiv targă pentru pacienţi, vor fi 
dotate cu aparatură medicală pentru 
a interveni în situaţie de urgenţă, iar 
fiecare ambulanţă va fi însoţită de un 
asistent medical, angajat al spitalului.

Cătălin ANGHEL

Gorjean 
amendat 
după ce 

şi-a dat foc 
la gunoi

Poliţiştii locali au sancţionat 
contravenţional o persoană care a 
incinerat deşeuri în imediata apropiere 
a locuinţei situată în strada Măgura 
din municipiul Târgu Jiu.

„Atragem atenţia cetăţenilor care 
în această perioadă utilizează focul 
deschis pentru distrugerea resturilor 
menajere, furajere sau a vegetaţiei 
uscate din grădini şi curţi, că în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Consiliului Local nr. 19 din 2002 se 
interzice distrugerea prin ardere 
a deşeurilor menajere sau de altă 
provenienţă în apropierea clădirilor cu 
destinaţia de locuinţe”, a fost mesajul 
poliţiştilor locali.

Nerespectarea acestor prevederi 
poate genera consecinţe grave asupra 
comunităţii prin pierderea de vieţi 
omeneşti, producerea de pagube 
materiale, precum şi afectarea 
mediului înconjurător.

Cătălin ANGHEL

Scandal între 
doi elevi pe 
străzile din 
Târgu Jiu

Poliţiştii locali, cu atribuţii în 
domeniul ordinii şi liniştii publice 
din cadrul Poliţiei Locale Târgu Jiu, 
au intervenit pentru aplanarea unui 
conflict spontan între doi tineri, 
pe strada 1 Decembrie 1918, în 
apropierea unei unităţi de învăţământ 
din municipiul Târgu Jiu. Altercaţa 
a avut loc la sfârşitul săptămânii 
trecute.

În scandalul din stradă au fost 
implicaţi doi tineri în vârstă de 16, 
repsectiv 17 ani, elevi ai unor licee din 
municipiul Târgu Jiu. Potrivit poliţiei 
locale, agitatorii au fost sancţionaţi 
contravenţional de către oamenii legii, 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 61 din 1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice, pentru provocare şi participare 
la scandal într-un loc public.

Cătălin ANGHEL
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Procesul de abuz în serviciu al fostului 
primar din Malu Mare, amânat pentru 
întocmirea rapoartelor de expertiză

Magistrații Judecătoriei 
Craiova au amânat, 
pentru 25 februarie a.c., 
procesul în care fostul edil 
al comunei doljene Malu 
Mare și alte 6 persoane 
au fost trimise în judecată 
pentru abuz în serviciu, 
complicitate la abuz în 
serviciu, înşelăciune 
şi infracţiuni de fals, 
fiind acuzate că ar fi 
prejudiciat bugetul local 
cu peste 800.000 lei, prin 
încheierea unor contracte 
de achiziţii publice cu 
încălcarea prevederilor 
legale sau decontarea 
unor lucrări fictive sau 
parţial executate.

În vederea întocmirii rapoartelor 
de expertiză în cauză, Judecătoria 
Craiova a amânat procesul fostului 
primar al comunei Malu Mare pentru 
data de 25 februarie a.c., după cum 
se arată în încheierea de ședință a 
instanței.

Reamintim că, pe 17 august 
2016, în cadrul activităţilor efectuate 
într-un dosar penal înregistrat la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Craiova şi aflat în lucru la I.P.J. Dolj – 
Serviciul de Investigare a Criminalităţii 
Economice, of i ţer i  d in cadrul 
serviciului au efectuat 7 percheziţii 
domiciliare în localităţile Craiova, 
Malu Mare, Cârcea, Filiaşi şi Băileşti 
din judeţul Dolj, Pantelimon, judeţul 
Ilfov, şi Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt, la 
locuinţele unor persoane suspectate 
de comiterea mai multor infracţiuni de 
abuz în serviciu, complicitate la abuz 
în serviciu, înşelăciune şi infracţiuni 
de fals.

„Din cercetările efectuate până în 
prezent, s-a stabilit că, în perioada 
2009-2012 au fost încheiate contracte 
de achiziţii publice directe de servicii, 

produse şi lucrări cu mai multe 
societăţi cu sediul în Craiova, Băileşti 
şi Drăgăneşti-Olt, ocazie cu care 
au fost acceptate la plată facturi 
reprezentând achiziţii de bunuri 
şi materiale, lucrări de pietruire şi 
reabilitare drumuri, lucrări amenajare 
şi dotare părculeţ comunal, bunurile 
f i ind achiz i ţ ionate la  preţur i 
supraevaluate şi, de asemenea, 
lucrările au fost supraevaluate sau 
nu au fost executate în realitate”, 
au anunțat, la momentul respectiv, 
reprezentanții IPJ Dolj.

De asemenea inculpatul Alexandru 
Dicu, primarul comunei Malu Mare 
în perioada vizată de cercetări, la 
datele de 19.12.2011, respectiv 
24.09.2012, pentru obţinerea tranşelor 
de finanţare aferente contractului 
pentru finanţare nerambursabilă 
încheiat cu Administraţia Fondului 
pentru Mediu – Direcţia Implementare 
Proiecte, în vederea realizări i 
obiectivului de investiţie „Înfiinţare 
parc comunal – comuna Malu Mare, 
judeţul Dolj”, a înaintat Administraţiei 
Fondului pentru Mediu documente 
justificative care atestau în fals 
efectuarea anumitor lucrări care nu 
au fost executate în realitate sau 
au fost executate parţial, parte din 
cantităţile de materialele utilizate 
fiind supradimensionate, documente 
pe care le-a atestat şi aprobat în 
calitate de reprezentant al localităţii 
Malu Mare.

Procurorii Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Craiova au mai 
descoperit că, în cazul obiectivului 
„Înfiinţare parc comunal – comuna 
Malu Mare, judeţul Dolj”, decontarea 
lucrărilor s-a efectuat în baza unor 
situaţii de plată în care au fost 
înscrise cantităţi de materiale mult 

mai mari decât cele utilizate în 
realitate. Situaţiile de plată atestă 
faptul că a fost achitată în plus, 
şi în mod nejustificat, suma de 
519.808,92 lei. În cazul achiziţiilor 
de produse efectuate în perioada 
2009 – 2012 (plăcuţe numere 
case şi nomenclatură stradală, 
pichete incendii, panouri avertizare, 
panouri intrare/ieşire localitate, 
staţii de autobuz) s-a achitat în 
plus şi în mod nejustificat suma 
de 61.885,84 lei către S.C. Mitdur 
Service S.R.L., administrată de 
inculpatul Constantin Petrache şi, 
respectiv, suma de 135.360,43 lei 
către S.C. Silvia Metal S.R.L., din 
Băileşti, reprezentată de inculpatul 
Gheorghe Ardeleanu.

În ceea ce priveşte obiectivele de 
investiţie „Reprofilare drumuri locale 
în comuna Malu Mare, sat Preajba, 
Judeţul Dolj”, respectiv strada 
Trandafirilor, strada Narciselor, strada 
Liliacului, Aleea III, Aleea IV şi Aleea 
V; Pietruire drumuri locale în comuna 
Malu Mare, sat Preajba, Judeţul 
Dolj, respectiv strada Bujorului, 
aleea I şi aleea II, executate în anul 
2012 de societatea comercială al 
cărei reprezentant a fost inculpata 
Florentina Stoian, expertiza tehnică 
în specialitatea drumuri şi poduri 
efectuată în cauză a stabilit că s-a 
produs, în dauna bugetului local, un 
prejudiciu de 105.321,66 lei. Plăţile 
pentru cele trei societăţi au fost 
efectuate de inculpata Rodica Cotea, 
contabil în cadrul Primăriei comunei 
Malu Mare şi persoană responsabilă 
cu viza de control preventiv, prin 
emiterea unor ordine de plată fără a 
verifica existenţa obligaţiei de plată 
prin documentele justificative din 
care să rezulte plata, după cum au 

Plic cu bani, în dosar la
 Primăria Craiova

Procurorii Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Dolj fac cercetări 
pentru dare şi luare de mită, dupa 
ce angajaţi ai Primăriei Craiova au 
găsit printre dosare un plic cu 1000 
de euro.

Potrivit purtătorului de cuvânt al 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Dolj, Magdalena Badescu, plicul 
a fost găsit într-o cutie în care 
se aflau mai multe dosare care 
vizau obţinerea unor autorizatii 
de constructie. Deocamdată, în 
acest dosar nu este vizată nici o 
persoană.

Surse din cadrul  Pr imăr ie i 

Craiova spun că plicul cu bani ar fi 
fost găsit în documente depuse spre 
autorizare de o firmă controlată de 
Adrian Mititelu, care are un proiect 
de dezvoltare imobiliară în oraş. El 
neagă acuzaţiile. „Nu fac lucruri din 
astea, n-am făcut în viaţa mea”, a 
spus Mititelu pentru Mediafax.

mai precizat anchetatorii.
Alexandru Dicu (ridicat de pe 

litoral, unde îşi petrecea concediul), 
Rodica Cotea, Florentina Stoian, 
Constantin Petrache şi Gheorghe 
Ardeleanu au fost reținuți pentru 
24 ore. Prejudiciul total în acest 
dosar este, potrivit anchetatorilor, 
de 822.000 lei, din care, în cursul 
urmăririi penale, poliţiştii au reuşit 
să recupereze suma de 500.000 lei în 
numerar, pentru diferenţa de 322.000 
lei fiind instituite măsuri asigurătorii. 
Cei cinci au fost prezentaţi instanţei de 
judecată, care a respins propunerea 
de arestare preventivă, plasându-i 
sub control judiciar, măsură revocată, 
la finele anului trecut.

Pe 20 aprilie anul trecut, tot 
Judecătoria Craiova a dispus începerea 
procesului, după ce Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Craiova a 
remediat rechizitoriul. Inculpații au 
făcut contestații, însă Tribunalul Dolj 
le-a respins, pe 5 iulie 2018.

A lexandru  D icu  es te  de ja 
condamnat definitiv la amendă 
penală, într-un alt dosar, pentru o 
încăierare electorală din 2012.
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Preot vâlcean acuzat de 
comportament agresiv
Un preot care devine agresiv când 

este luat la întrebări a adunat zeci de 
mii de vizualizări în doar câteva ore 
de la postarea pe Facebook, după 
apariția unui videoclip cu acesta. 
Filmarea a fost realizată sâmbătă 
după-amiază lângă o biserică din 
Râmnicu Vâlcea şi postată chiar de 
către persoana agresată. În imagini 
se poate observa cum un preot a 
avut un comportament nedemn de 
haina pe care o purta şi profesia pe 
care o exercita. 

Potrivit adevarul.ro, din diverse 
motive, preotul a agresat verbal mai 
mulţi participanţi la eveniment, fapt 
confirmat de mai multe persoane. 
Unul dintre participanţi s-a decis să-i 
ceară o explicaţie la plecare. Acesta 
susţine că, înainte de a apuca să 
filmeze dialogul, preotul l-ar fi jignit, 
îmbrâncit şi ameninţat cu bătaia.

În imaginile surprinse ulterior 
acestor momente, apare în cadru 
preotul însoţit de un tânăr, iar în 
fundal se aude o voce care întreabă: 

„Părinte, discutaţi şi cu noi?”, se 
aude un „Da”, după care urmează – 
„Ne ziceţi de ce aveţi un asemenea 
comportament…”. Înainte de a 
termina de spus cuvântul, în cadru 
apare chipul deranjat de întrebare al 
preotului care ridică mâna stângă, 
iar apoi imaginea dispare, ca şi cum 
cineva l-ar fi lovit pe cameraman 
peste mână, scrie sursa citată.

Videoclipul postat pe Facebook 
vine însoţit şi de un text explicativ 
al întregului moment, cu acuze dure 
la adresa preotului paroh: „Uitaţi ce 
comportament oribil are acest preot 
de la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae 
din municipiul Râmnicu Vâlcea! Mai 
devreme, în timpul unei cununii 
religioase, acest individ a agresat 
verbal mai multe persoane care 
asistau la slujbă, probabil, din cauza 
influenţei băuturilor alcoolice (obraji 
roşii, vorbit oarecum incoerent, 
mers greoi şi nesigur, comportament 
agresiv...), părere împărtăşită şi de 
ceilalţi participanţi. Am considerat că 

Atenuatoare de impact 
montate pe Valea Oltului

Circulația pe Valea Oltului a devenit 
mai sigură, începând de vineri, 14 
februarie 2020. Reprezentanții CNAIR 
au montat atenuatoare de impact în 
zonele cele mai periculoase de pe 
drumul național 7. 

Acestea protejează mașinile în 
cazul în care ies de pe șosea și se 
izbesc de parapetele de pe marginea 
drumurilor sau de separatoarele de 
sens, scrie digi24.ro

Potrivit purtătorului de cuvânt IPJ 
Vâlcea, Cătălin Udrea, „în anul 2019, 
pe DN 7 au avut loc 104 accidente 
rutiere, dintre care 49 grave, în 

urma cărora au rezultat decesul a 
18 persoane, rănirea gravă a 56 
de persoane și rănirea ușoară a 46 
de persoane. Sperăm ca în urma 
montării acestor atenuatoare, acestor 
noi parapeți, să nu mai avem la fel de 
multe evenimente rutiere”.

Autoritățile speră că, odată cu 
montarea atenuatoarelor de impact, 
numărul accidentelor se va reduce 
considerabil pe Valea Oltului. Astfel 
de dispozitive se mai întâlnesc pe 
Autostrada Soarelui și pe Autostrada 
A4, în județul Constanța.

Cătălin ANGHEL

acest comportament nu este deloc 
demn de un preot, mai ales în timpul 
unui eveniment aşa important în viaţa 
celor doi tineri căsătoriţi, aşadar, după 
slujbă m-am dus la dânsul să discut cu 
el, însă când am încercat să vorbesc, 
imediat m-a jignit, m-a îmbrâncit şi 
m-a ameninţat, spunându-mi „pleacă 
de aici, că te pocnesc acum”. Din 
păcate, n-am reuşit să surprind aceste 

momente de la început, dar în micul 
filmuleţ postat se observă atitudinea 
agresivă a preotului care, după cum 
vedeţi, chiar m-a lovit peste mână, 
spărgându-mi şi ecranul telefonului. 
Situaţia, probabil, degenera şi mai 
mult, fiind în stare să fie mult mai 
agresiv, dar a plecat în grabă cu 
maşina!”.

Cătălin ANGHEL

Primăria Severin a alocat bani pentru 
spitalul CFR 

Viceprimarul Severinului, Daniel 
Cîrjan, a propus, alături de consilierii 
locali liberali municipali, alocarea 
sumei de 142.000 lei pentru dotarea 
secției de chirurgie a Spitalului 
CFR din Drobeta Turnu Severin cu 
aparatură modernă, care să vină 
în sprijinul celor peste 1.000 de 
persoane care se operează anual la 
acest spital.

„Dotarea secției chirurgie din 
cadrul Spitalului CFR cu această 
aparatură de ultimă generație poate 
face diferența între viață și moarte, 

de aceea e nevoie și de implicarea 
totală a autorităților locale pentru a 
îmbunătăți condițiile pacienților. Este 
important de reținut faptul că acesta 
este al doilea an în care se finanțează 
sistemul sanitar de către Consiliul 
Local al municipiului Drobeta Turnu 
Severin”, a declarat viceprimarul 
Daniel Cîrjan.

Aparatura necesară pentru 
care s-au alocat banii de către 
municipalitate sunt cauter mono 
și bipolar, pompă aspirație lavaj și 
insuflator laparoscop UHI, toate 
acestea f i ind necesare pentru 
asigurarea condițiilor optime de 
acordare a îngrijirilor medicale.

Principalii parteneri comerciali ai județului, Italia și Olanda 
Potrivit Direcției  Județene de 

Statistică Mehedinți exporturile de 
bunuri în județ, (FOB), au fost în 
perioada 1.I – 30.IX.2019 de 101.651 
mii euro, în creştere faţă de perioada 
corespunzătoare din anul 2018, cu 
7.245 mii euro. Ponderea cea mai 

mare (44,1 %) o deţin exporturile 
de „alte produse nenominalizate în 
altă parte”. Importurile de bunuri 
(CIF) derulate în perioada 1.I – 
30.IX.2019 au fost de 77.216 mii 
euro, în creștere faţă de perioada 
corespunzătoare din anul 2018, cu 

11.752 mii euro. Ponderea cea mai 
mare (57,6 %) o deţin importurile 
de „alte produse nenominalizate în 
altă parte”.

Principalii parteneri comerciali ai 
judeţului Mehedinţi în perioada 1.I – 
30.IX.2019, după ponderea deţinută 

în totalul schimburilor comerciale, au 
fost pe fluxul de export: Italia (58,8 
%), Olanda (23,2 %), Germania 
(6,1 %), iar pe fluxul de import: 
Italia (64,2 %), Germania (7,4 %), 
Macedonia (5,5 %).

Iulian Gogonea
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Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro  

OLT

Craiova are buget. Opoziţia reclamă: 
Prea mulţi bani la cultură, pe salarii

Bugetul de venituri şi 
cheltuieli al municipiului 
Craiova pe anul 2020 a 
fost adoptat în Consiliul 
Local Municipal. 
Consilierii opoziţiei 
reclamă faptul că 
instituţiile de cultură, în 
special Opera Română 
Craiova şi Filarmonica 
Oltenia, primesc prea 
mulţi bani. Nu pentru 
proiecte, ci pentru 
funcţionare. De altfel, 
aceştia nici nu au votat 
bugetul.

Conform proiectului de buget, 
aprobat vineri, pentru acest an sunt 
prevăzute venituri de 670.160,00 
mii lei (454.833,00 mii lei - veniturile 
secţiunii de funcţionare şi 215.327 
mii lei - veniturile secţiunii de 
dezvoltare) şi cheltuieli 670.371,00 
mii lei (454.833,00 mii lei - cheltuielile 
secţiunii de funcţionare şi 215.538,00 
mii lei - cheltuielile secţiunii de 
dezvoltare).

Consilierii opoziţiei au reclamat 

faptul că unele instituţii primesc mai 
mulţi bani decât ar trebui pentru 
funcţionare.

„Am observat că Primăria practic 
le asigură întreg nivelul slariilor. Din 
cauza asta, nu simt nevoia să încerce 
să se modernizeze, să atragă cât mai 
mulți plătitori și trăiesc într-o stare 
de acalmie totală, fiindcă primăria le 
asigură tot ce au nevoie”, a afirmat 
consilierul local Cezar Mănescu.

În proiectul de buget se propune 
ca suma de 46.442,00 mii lei să fie 
„repartizată sub formă de tranferuri 
către instituţiile publice de cultură şi 
sport de sub autoritatea Consiliului 
Local Craiova, atât pentru secțiunea 
de funcționare, cât și pentru cea de 
dezvoltare: Opera Română Craiova – 
13.500,00 mii lei, Filarmonica Oltenia 
– 12.500 mii lei, Teatrul de Copii şi 
Tineret “Colibri” – 3.500,00 mii lei, 
Ansamblul folcloric “Maria Tănase” 
– 3.500,00 mii lei, Casa de cultură 
“Traian Demetrescu” – 2.442,00 mii 
lei, Sport Club Municipal Craiova – 
11.000,00 mii lei. Fondurile vor fi 
folosite pentru cheltuieli de personal, 
întreținere și funcționare, programul 
de activități pe specificul fiecărei 
unități în parte, cheltuieli de capital, 
fond de handicap”.

Consilierul municipal Adriana 
Ungureanu (PNL) a ţinut să aprecieze 
scăderea bugetului Operei, dar a 

precizat că această instituţie este 
doar consumatoare de resurse 
financiare şi nu realizează venituri.

„S-a micşorat bugetul de la Opera 
Română. În sfârşit s-a ajuns la 
jumătate din cât au aruncat în stânga 
şi în dreapta şi aş vrea să vă spun că, 
cu toate acestea, nu mi se pare normal 
să-şi propună venituri de 220 mii lei, 
în condiţiile în care Teatrul „Colibri” 
are un buget de patru ori mai mic şi 
şi-a propus venituri proprii de 300 mii 
lei, iar Ansamblul „Maria Tănase”, iar 
cu buget de 3.500 mii lei, tot 220 mii 
lei, ca acest buget al Operei Române. 
Cred că trebuie luate măsuri. Ţinând 

cont de valoarea managementului 
de la Operă care spune că are foarte 
multe spectacole, trebuie să ştim şi 
noi care a fost bugetul Larei Fabian 
dat de craioveni”, a afirmat Adriana 
Ungureanu.

Pe de altă parte, consilierul liberal 
Flavius Sirop a declarat că a depus un 
set de amendamente la proiectul de 
buget, denumit „zece priorități pentru 
Craiova”, amendamente respinse în 
totalitate.

Secretarul Primăriei Craiova, 
Nicoleta Miulescu, a afirmat însă 
că aceste amendamente nu aveau 
fundament legal.

Primarul din Vitomirești 
vrea să dea statul 

în judecată
Primarul din localitatea Vitomirești 

din Olt vrea să dea statul în judecată 
după ce a asfaltat ulițe din sat cu 
fonduri luate ilegal.

Primarul comunei asigură că el 
nu a bănuit nici măcar o secundă 
că împrumuturile pe care localitatea 
pe care o conduce le-a primit de la 
Fondul de Dezvoltare și Investiții s-au 
făcut cu acte.

A obţinut 10 milioane de lei 
avans şi a asfaltat pe repede-înainte 
70 de uliţe, dintre care nu au mai 
mult de 20 de metri. Primarul speră 
acum să obţină şi restul banilor, 
adică undeva la 60 de milioane de 

lei, scrie digi24.ro
Local i tatea Vitomireşt i  d in 

judeţul Olt ocupă locul fruntaş pe 
lista primăriilor din ţară care au 
obţinut împrumuturi de la Fondul de 
Dezvoltare și Investiții, în baza unor 
procese-verbale false.

„Aceasta este una dintre cele 
peste 70 de uliţe care sunt prinse în 
acest proiect pe Fondul de Dezvoltare 
şi Investiţii. După cum vedeţi şi dvs., 
uliţa este asfaltată. În mod normal, 
dacă proiectul va continua, vor trebui 
continuate şi celelalte lucrări”, spune 
primarul din Vitomirești, Robert 
Rotea.

Se fac înscrieri la
 Slatina City Run

S-a dat startul înscrierilor la 
„Slatina City Run”. Competiţia vine 
după succesul înregistrat la primele 
două ediții ale evenimentului “Crosul 
Primăverii – Slatina 5k”, după cum 
spun reprezentanţii Primăriei.

„Noutatea evenimentului constă 
în faptul că acesta va fi împărțit în 
două categorii, respectiv Cross-7 km 
și Semimaraton-21 km.

Competiția care va avea loc 
duminică - 17 mai în Parcul Tineretului 
se adresează tuturor amatorilor 

de mișcare și nu implică niciun fel 
de taxă de participare”, conform 
Primăriei Slatina.

Persoanele înscrise la proba 
Cross-7 km îl vor parcurge o singură 
dată iar concurenții înscriși la 
Semimaraton-21 km vor parcurge 
traseul de trei ori.

Înscrierile se fac online, iar 
informaţii pot fi găsite pe pagina de 
facebook a primăriei.

Vera IONESCU

Proiectul cu asfaltarea nu este 
singurul depus de primar. Edilul mai 
are unul, pentru reabilitarea celor 
cinci şcoli din localitate, pentru care 
nu a mai apucat să primească banii.

Primarul nu este pentru prima 
oară în atenţia presei. În 2015, 
Curtea de Conturi a descoperit că 
atât el, cât şi viceprimarul, şi-au 
atribuit ilegal spor de periculozitate.



Luni, 17 Februarie 2020PUBLICITATE6
CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

PREŞEDINTE
D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară
 Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj,
 în temeiul art. 179 alin. (1) și alin.(2) lit. a), art.182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

 Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Dolj în ședință ordinară în data de 20.02. 2020, ora 14.00 în sala de ședințe a Consiliului 
Județean Dolj din Craiova, Calea Unirii nr.19, județul Dolj. 
       Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 20 februarie 2020 este înscris în anexa 
care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
 Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor județeni pe suport de hârtie, vor fi afișate 
pe pagina oficială de internet a Consiliului Județean Dolj și vor intra în analiza, dezbaterea și avizarea comisiilor de specialitate ale 
consiliului județean.
 Art.4. Consilierii județeni pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri în conformitate cu art.179 alin.
(6), art. 134 alin.(5) lit. f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează Direcţia Juridică Administraţie Locală, Secretariat.

       NR.  53                                                                    Emisă astăzi, 14.02.2020

       P R E Ş E D I N T E      CONTRASEMNEAZĂ                               
                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
                 ION PRIOTEASA
                ANDA NICOLAE      
            

                   Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr.53/2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj

din data de 20.02.2020

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului ”Așezămintele Brâncovenești” Dăbuleni pe 
anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna pe anul 
2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4).
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale Amărăștii de 
Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița și Sadova, conform standardului de cost/an/pat, finanțate din venituri proprii și din 
sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 (comisia nr.1 și comisia nr.4).
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților de asistență medico-sociale Amărăștii 
de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița și Sadova, conform standardului de cost/an/pat, finanțate din sumele alocate de la 
bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, pe anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4).
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Artă Craiova, Școlii Populare de Arte și Meserii 
”Cornetti” și Clubului Sportiv Județean Știința ”U” Craiova, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 (comisia nr.1 și comisia 
nr.4).
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile primite de 
Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”, pe anul 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4).
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor Școlii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Mina”, Centrului Școlar pentru Educație 
Incluzivă ”Sfântul Vasile” Craiova, Liceului Tehnologic Special ”Beethoven”, Liceului Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova, 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 (comisia nr.1 și comisia 
nr.4).
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Publice Comunitare de Evidență a 
Persoanelor Dolj, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.3).
9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, pe anul 
2020 și estimările pe anii 2021 - 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.3).
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Protecția Naturii, Turism 
și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021 - 2023 (comisia nr.1 și comisia nr.2).
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Salubrizare al Județului Dolj, 
pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 (comisia nr. 1 și comisia nr.3).
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 8.337 mii lei din excedentul bugetar al anului 2019 pentru finanțarea 
unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare în anul 2020 (comisia nr.1).
13. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 11.353 mii lei pe anul 2020 și estimările sumelor pe anii 2021 – 2023, 
reprezentând plata contribuției pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul Dolj (comisia nr.1 și comisia nr.4).
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării și cuantumului burselor școlare pentru elevii din învățământul special de stat, 
pentru perioada ianuarie – august 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.4).
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 – 2023 
(comisia nr.1).
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării articolului 4 din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.265/2019 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.21/2019 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate 
privată situate în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna – Craiova” 
(comisia nr.6).
17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean 
Dolj (comisia nr. 5).
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și 
funcționare pentru Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman” (comisia nr.4 și comisia nr.5).
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Muzeul Olteniei Craiova (comisia nr.4 și comisia 
nr.5)
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții, precum și pentru aprobarea salariilor 
de bază pentru anul 2020 pentru Serviciul Public de Salubrizare al Județului Dolj (comisia nr.3 și comisia nr.5).
21. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Județului Dolj la Societatea pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj 
S.A. să voteze în AGA stabilirea cuantumului indemnizației cenzorilor societății (comisia nr.3).
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și 
valoarea cofinanțării asigurată  de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Lim. Jud 
Mehedinți, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa”, inclus în lista 
obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea PNDL, etapa a II-a, pentru județul Dolj, în perioada 2017 - 2020 
(comisia nr.1 și comisia nr.2).
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și 
valoarea cofinanțării asigurată  de la bugetul local pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 643D, DN 65C (Bulzești) – Lim. Jud. 
Vâlcea”, inclus în lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea PNDL, etapa a II-a, pentru județul Dolj, în 
perioada 2017 - 2020 (comisia nr.1 și comisia nr.2). 
24. Proiect de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.75/2017 pentru aprobarea Normelor 
specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a panourilor publicitare, a oricăror 
construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop (comisia nr.1 și comisia nr.3).
25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.190/26.09.2019 privind 
aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate (comisia 
nr.1 și comisia nr.3).
26. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru localitatea Malu 
Mare (comisia nr.5).
27. Diverse – interpelări
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HOROSCOP
Astepta-te la o multime de 

scrisori si apeluri telefonice de la 
iubitori sau copii astazi. S-ar putea 
sa doresti sa faci si tu cateva. Este 
posibil sa vrei ca unele informatii 
pozitive ce ti-au fost prezentate sa 
le transmiti celor apropiati.

Esti foarte intuitiv din fire, 
iar astazi ar trebui sa te simti in 
top. Nu te mira daca te aliniezi 
spontan la ideile si emotiile 
celor din jurul tau , sau chiar 
daca tu si altcineva veniti cu 
aceleasi cuvinte in acelasi timp.

S t u d i e r e a  u n o r 
documente  care  imp l i ca 
finantele tale iti poate aduce 
o surpriza placuta. Esti mai 
bun decat crezi! S-ar putea 
sa fie vorba despre viitoare 
dividende sau beneficii. 

Aceasta ar trebui sa fie 
una dintre acele zile in care te 
simti ca si cum ai putea cuceri 
lumea. Te simti puternic si 
hotarat, si dispus sa faci orice 
este nevoie pentru a ajunge 
oriunde vrei sa fii. 

Astazi poti primi anumite 
informatii care te inspira sa vii 
cu cateva idei noi si valoroase. 
Proprietatile tale intuitive 
functioneaza la un nivel foarte 
ridicat si, prin urmare, ideile tale 
s-ar putea dovedi valoroase.

Un partener de afaceri sau 
de dragoste ti-ar putea aduce 
astazi oportunitati pentru a-ti 
avansa drumul. Poti decide sa 
redactezi sau sa executi acte 
juridice care ar putea fi foarte 
importante pentru viitorul tau.

Intuitia, energia fizica si 
intelectuala sunt astazi la un 
nivel inalt. Probabil vei dori 
sa petreci o mare parte din zi 
singur, reflectand asupra ideilor 
tale luand decizii asupra cum 
vrei sa le pui in aplicare. 

Munca grea pe care ai depus-o 
in meseria ta ar putea fi in sfarsit 
rasplatita. Astepta-te la unele 
schimbari pozitive la locul de munca 
saptamana aceasta. Astazi, probabil 
ca te simti mai energic sa oferi casei 
tale o curatare minutioasa. 

Ai putea sa contorizezi 
energia fizica astazi. Poate doresti 
sa iti petreci ziua mergand in vizita 
cu prietenii. Ai putea culege cateva 
informatii interesante de la ei, pe 
care s-ar putea sa le poti pune in 
functiune. 

Informatii care ar putea 
aparea din trecut ar putea fi 
puse la punct pentru tine intr-un 
mod pozitiv. 

Le poti folosi ca inspiratie 
pentru un proiect creativ de un 
anumit fel.

Vizitatorii din casa ta, 
probabil invitati de altii din 
gospodaria ta, ar putea sa-
si spuna o parere legata de 
dorinta de a fi singur si sa-ti 
afle gandurile pe care le ai in 
aceasta zi. 

Casa ta ar putea avea nevoie 
de ceva munca astazi. Tu si alti 
membri ai gospodariei tale va 
puteti decide sa va alaturati fortele 
si sa duceti totul la bun sfarsit. 
Aceasta poate implica pur si simplu 
o curatare minutioasa.

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  Tribuna 
   partidelor parlamentare 
13:10  1989-Decembrie 
   Roşu (R) 
14:00  Telejurnal 
14:55  Vorbeşte corect! 
15:10  Maghiara de pe unu 
16:45  #Creativ (R) 
17:15  Tărâmul dintre vânturi 
18:35  Nadine 
19:30  Vorbeşte corect! (R) 
19:40  Sport Meteo  
20:00  Telejurnal 
21:00  România 9 
22:00  Serviciul omoruri 
23:00  Istoria mafiei irlandeze 
00:00  Telejurnal 
00:30  Conexiuni pe
   harta timpului 
01:00  Nadine (R) 
02:00  Istoria mafiei
   irlandeze (R) 
02:50  Serviciul omoruri (R) 
03:45  M.A.I. aproape 
   de tine (R)  
04:15  Telejurnal (R) 
05:05  Conexiuni 
   pe harta timpului (R) 
05:30  Banii tăi (R) 
05:55  Imnul României  
06:00  România 9 (R)

07:25  O familie
   modernă 
07:50  Aventuri la firul ierbii 
09:25  Omul care l-a ucis
   pe Don Quijote 
11:40  Captain Marvel 
13:45  Căutarea 
15:30  Stockholm 
17:05  Aladdin 
19:15  Batwoman 
20:00  Outsider 
21:00  Avenue 5 
21:30  Larry David, 
   inamicul
   public nr. 1 
22:15  Focviu 
23:45  Pulp Fiction 
02:20  A venit 
   sfârșitu’! 
04:10  Știri de
   acasă 
06:00  Romeo și Julieta: 
   dincolo de cuvinte

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 
04:00  La bloc 
05:00  Ora exacta in sport

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  Fiicele doamnei 
   Fazilet (R) 
05:00  Muzica trădării (R) 
05:45  Jurăminte 
   încălcate (R) 
06:45  Tânăr și Neliniștit (R)

07:20  Săptămâna 
   nebunilor (R) 
09:30  Teleshopping  
10:00  Constantin 60’ (R) 

11:00  Teleshopping  
11:30  Cu lumea-n cap (R) 
12:00  Teleshopping  
14:00  Camera 
   de râs 
14:30  Teleshopping  
15:05  Focus 
16:00  Capri 
18:00  Focus 18 
19:00  Trăsniți 
20:00  Pentru 
   patrie 
22:00  Starea 
   naţiei 
23:00  Focus din 
   inima României 
23:30  Trăsniți (R) 
00:30  Pentru patrie (R) 
02:30  Cireaşa 
   de pe tort 
04:15  Nimeni nu-i perfect 
05:30  Focus (R) 
06:50  Teleshopping

09:45  Dragoste si ura (R) 
10:45  Vouă 
11:45  Baronii (R) 
12:45  Teleshopping  
13:00  Ştiri Naţional TV 
13:15  Vouă 
13:30  Baronii 
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  Leul desertului 
00:45  Cei 7 ani de 
   masa (R)  
02:45  Albumul Naţional 
04:30  Baronii 
05:00  Ştiri Naţional TV (R) 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

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

HBO EUROSPORT

07:15  Schi fond: CM
09:35  Sărituri cu schiurile: CM
10:30  Biatlon: CM
11:30  Schi alpin: CM
12:30  Snooker: Openul 
   Ţării Galilor 
14:00  Formula e:
   Campionatul FIA
15:00  Schi alpin: CM
16:30  Sărituri cu schiurile: CM
18:00  Biatlon: CM
20:30  Ştirile Eurosport  
20:35  Fotbal: Premier League 
21:45  Fotbal: Premier League 
00:00  Jocurile olimpice: 
   Împotriva 
   oricăror şanse  
00:35  Judo: Turneul de 
   Mare Slem
01:05  Lupte: CE
01:35  Jocurile olimpice:
   Galeria vedetelor  
02:45  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  Survivor Romania 
23:00  FanArena 
01:00  Știrile Kanal D (R) 
02:00  Puterea dragostei (R) 
04:30  În căutarea 
   adevărului (R) 
06:00  Teleshopping (R)  
06:30  Pastila de râs 
06:45  Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:15  Dl. Peabody
   și Sherman (R) 
10:15  La bloc (R) 

12:30  Afurisitul de telefon! (R) 
14:30  Duminica, la Tiffany (R) 
16:15  919 Fifth Avenue 
18:15  La bloc 
20:30  În armată 
22:30  Furie dezlănțuită 
00:30  În armată (R) 

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  Asia Express - 
   Drumul comorilor 
23:30  Xtra Night Show 
01:00  Kung 
   Fu Yoga (R) 
02:45  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  Hitman: 
   Agent 47 
22:30  Pe bune?! 
23:30  Ştirile Pro Tv 
00:00  Războinicul Vânător
   și Crăiasa Zăpezii (R) 
02:15  Lecţii
   de viaţă (R) 
03:00  Vorbeşte
   lumea (R) 
05:00  Ce spun
   românii (R) 
06:00  Ştirile
   Pro Tv
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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

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

Pensionarii craioveni s-au duelat
 într-un concurs de șah

Pensionarii din Craiova și-au 
măsurat forțele într-un concurs 
de șah. Evenimentul a avut loc la 
sediul Organizației Municipale a 
Pensionarilor, din cartierul Brazda lui 
Novac, la finalul săptămânii trecute. 
În joc au intrat zeci de pensionari, iar 
cei mai buni șahiști au fost premiați 
în funcție de performanță. Campionul 
ediției a fost Marin Murgășanu. 

Clubul Pensionarilor din Craiova 
și-a început activitatea la data de 1 
decembrie 2019, iar vârstnicii sunt 
prezenți zilnic la sediul din cartierul 
Brazda lui Novac, între orele 15:30 
și 19:30. Organizația funcționează 
sub tutela PRO România, iar Ionel 
Stoian, președintele clubului îi invită 
pe toți pensionarii din municipiu să 
participle la activitățile desfășurate 

de club, indiferent de apartenența 
politică. Totodată, seniorii din Bănie 
ar fi încântați dacă ar atrage și copii 
către „sportul minții”, așa cum este 
considerat jocul de șah.

„Am înființat acest proiect al 
Clubului Pensionarilor din Craiova în 
luna decembrie a anului 2019. Am 
format o alianță verbal. Toți suntem 
pensionari ai municipiului. Nu facem 
diferențe între apartenența politică 
a fiecăruia și ne strângem la acest 
club unde au loc concursuri de șah 
și de table. Toată această acțiune a 
fost o idee mai veche și am reușit să 
o pun în practică alături de ceilalți 
pensionari. Ne apropiem de 3 luni 
de existență. Sperăm să fie cât mai 
multe. Organziăm concursuri de două 
sau de trei ori pe lună. Avem în jur 
de 40 de participanți permanenți. 
Pensionarii vin în număr cât mai mare 
la acest club. Am fi foarte încântați 
dacă nepoți, copii în general sau 
chiar și adolescenți ar veni să vadă 
cum se poartă cei în vârstă. Să vadă 
strategii de joc. Avem printre noi și 
șahiști de categorie. Domnul Buțu 
Marin a fost campion. Am fi foarte 
încântați dacă ar veni și tinerii să 

facem o echipă de șah, care în 
viitor ar putea să dea și un campion 
mondial. Aici este o ambianță foarte 
plăcută, iar cine vrea să se convingă 
este invitat să participe. Pot veni 
oameni din toate cartierele Craiovei, 
pentru că este sediul Organziației 
Pensionarilor din Craiova. Deja avem 
oameni din toate cartierele”, a spus 
președintele Organizației Municipale 
a Pensionarilor, Ionel Stoian.

În mijlocul pensionarilor din 
Craiova, în timpul concursului de șah, 
s-a aflat și Marin Buțu, unul dintre cei 
mai buni șahiști ai Băniei și, totodată, 
un senior dispus să-i inițieize pe cei 
mici în tainele șahului.

„Joc șah de 35 de ani. Am 

participat la Cupa Craiovei, la 
campionatul Craiovei, dar și la 
concursuri județene. Am fost la 
clubul CFR Craiova și la Universitatea 
Craiova. Acum, nu prea se mai fac 
performanțe în șahul craiovean. 
Acest club este o oportunitate pentru 
tineri, dacă aceștia ar veni să învețe 
șah, pentru că este sportul minții. 
În urmă cu 4-5 ani, mergeam la o 
școală din oraș și îi învățam pe copii 
șah. Ei erau înebuniți. Unii dintre ei 
chair aveau talent. Eu sunt dispus să 
îi inițiez pe cei mici în tainele șahului, 
la nivelul la care pot eu”, a declarat 
Marin Buțu.

Cătălin ANGHEL
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DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare Sudoku Luni, 10 Feburuarie 2020

PUBLICITATE

Rezolvare integramă Vineri, 14 Februarie 2020
L, B, POCAI, VALS, CIRAC, TOMA, CU, AT, C, S, RI, ARABA, 
RIME, OLAR, I, ATACA, M, OSCILA, AA, LUCA, AR, VAL, 
MIRAT, VANITATE, PATAT, CAI

„Tricolorii” se antrenează pe Playstation 
să învingă campioana mondială!

Meciul anului la baschet se joacă 
pe 20 februarie, la Cluj-Napoca, 
unde naționala României va fi față în 
față cu nimeni alta decat campiona 
mondială, Spania! Până la înfruntarea 
cu ibericii, românii își studiază 
adversarii pe Playstation.

Radu Paliciuc și Lucas Tohatan 
așteaptă cu nerăbdare Campionatul 
European FIBA EuroBasket 2021. 
Primul meci pentru calificare va fi 
la Cluj, unde România va întâlni 
pe Spania, campioana mondială. 
Baschetbaliștii recunosc că au o 
misiune extrem de grea, dar nu 
imposibilă în fața ibericilor.

„Este o șansă pe care trebuie să 
o jucăm și să dăm tot ce e mai bun 
din noi” - Lucas Tohatan, component 
al naționalei de baschet a României.

„Nu avem nimic de pierdut, dacă 
facem un meci bun toată lumea e 
mulțumită. Am mai jucat împotriva 
Spaniei la Cluj la Eurobaschet, e 
un sentiment de nedescris și îți dă 
energie mult mai multă când joci cu 
o asemenea echipă” - Radu Paliciuc, 
component al naționalei de baschet 
a României.

Mai sunt câteva zile până la 
meci, iar cei doi baschetbaliști se 
delectează cu dueluri din NBA pe 
Playstation! Cu echipele la care joacă 
adversarii lor.

„Tu poți să furi din mișcări aici la 
NBA. Se pare că e un pic mai ușor 
aici” - Radu Paliciuc, component al 
naționalei de baschet a României.

„Ar fi frumos să fie așa și în 
realitate” - Lucas Tohatan, component 
al naționalei de baschet a României.

Calificarea nu e imposibilă!
Băieții din națională cred în 

calificarea României la Campionatul 
European din 2021. Din grupa 
noastră mai fac parte, pe lângă 
naționala iberică, Israel și Polonia, 
iar primele trei echipe vor merge 
mai departe.

„Ne-am luptat să ajungem aici, 
de aici în continuare mai e doar un 
pas. Trebuie să avem încredere și 
să dăm totul, altfel nu cred că am 
mai avea de ce să jucăm aceste 
meciuri” - Radu Paliciuc, component 
al naționalei de baschet a României.

„Important să ne jucăm șansa și 
să dăm tot ce e mai bun, dacă tot am 
ajuns până aici de ce să nu încercăm 
să ajungem și mai departe” - Lucas 
Tohatan, component al naționalei de 
baschet a României.

Programul  naț iona le i  este 
următorul:

20.02.2020 România - Spania
23.02.2020 Israel - România
27.11.2020 România - Polonia
30.11.2020 Spania - România
18.02.2021 România - Israel
21.02.2021 Polonia – România.

S-au pus în vânzare biletele 
pentru meciul anului!

Par t ida  naț iona le i  în  fa ța 
campioanei mondiale, Spania, se va 

disputa la 20 februarie 2020 la Cluj-
Napoca, la BT Arena și va fi prima 
pentru “Vulturi” în campania de 
calificare la Campionatul European 
FIBA EuroBasket 2021.

Spania revine după doi ani și 
jumătate în BT Arena, acum din 
postura de campioană mondială. În 

septembrie 2017, ibericii învingeau 
naționala României într-un meci 
contând pentru Grupa C a turneului 
final FIBA EuroBasket.

Biletele pentru cel mai așteptat 
duel din sportul românesc s-au pus 
deja în vânzare în rețeaua bilete.ro 
și costă între 10-25 de lei.
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Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

PUBLICITATE

PUBLICITATE

SCM Craiova joacă pe terenul Rapidului 
în optimile Cupei României

Echipa de hanbdal feminin, SCM 
Craiova, joacă în optimile Cupei 
împotriva bucureștencelor de la 
Rapid. Partida este programată 
mâine, de la ora 19:00 și va avea loc 
în Capitală. Formația din Bănie pleacă 
drept favorită și poate să-și atingă 
obiectivele pe două fronturi. Oltencele 
sunt pe locul 8 în clasamentul Ligii 
Florilor, cu o diferență de 18 puncte 
față de Rapid, echipă ce se află în 

subsolul clasamentului, pe locul 11.
Meciurile din faza optimilor se vor 

juca în decurs de două zile. Astăzi va 
fi doar o partidă, între Dacia Mioveni 
și CSM București, iar restul duelurilor 
se jor disputa mâine.

Jocurile de mâine: 
Dinamo București – CSM Slatina 
Știința București – Gloria Buzău 
CSM Roman – Dunărea Brăila
Gloria Bistrița – SCM Rm.Vâlcea 
Minaur Baia Mare – HCM Slobozia
Rapid București – SCM Craiova
Știința Bacău – U Cluj

Cârțu: „Am mai bătut-o pe 
CFR, avem șansa asta!”

După victoria categorică de la Iași, oltenii abia 
așteaptă vizita campioanei. 

CSU Craiova prinde CFR Cluj 
între meciurile cu Sevilla, iar toată 
suflarea olteană speră să profite 
din plin și să egaleze campioana 
la capătul sezonului regulat. Co-
președintele Sorin Cârțu a intrat 
la tv după partida din Copou și a 
prefațat meciul de duminică: „Poate 
că nu ne gândeam la sfârșitul 
turului la poziționarea asta. Noi 
am mai bătut-o pe CFR, așa că 
avem șansa asta. Nu neapărat că 
trebuie să exploatăm situația că 
ei joacă joi în Europa League. Nu 
așa trebuie gândit, ci cu curaj. Vor 
fi 30.000 de spectatori, dar nu ei 
vor băga mingea în poartă. Totul 
trebuie făcut cu cap. E o conducere 
tehnică foarte bine structurată, 

chiar dacă numele lor nu are cine 
știe ce impact. Fiecare studiază la 
sânge adversarul. CFR e o echipă 
grea. Are și lot bun. Poate vor juca 
Chipciu și Țucudean și nu joacă 
cu Sevilla. Sunt jucători care pot 
să nu apară la meciul cu Sevilla și 
să apară cu noi. În plus de asta, 
e orgoliul lui Dan, care sigur vrea 
să termine primul în clasament. 
E un antrenor care își caută niște 
performanțe și un palmares din ăsta 
propriu și reușește”.

Întrebat care mai este situația 
cu suporteri i, Cîrțu a răspuns 
categoric: „Nu e ceva să nu îți 
convină în momentul ăsta. Sunt 
nouă puncte din nouă”.

Cosmin COJOCĂREANU
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CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
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Max.     13oC
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TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

11/10C
11/-1oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro  

Manita la Iași! Cu oltenii nu e de glumit! 
Ce a promis Pițurcă e pe cale a împlini Papură. După succesul din Copou, oltenii își anunță 

candidatura la campionat

CSU Craiova și-a respectat statutul 
de favorită și a învins la pas cea mai 
ieșită din formă echipă din Liga 1. 
Nu se trecuse de mijlocul primei 
reprize, iar oltenii le dăduseră deja 
moldovenilor scor de neprezentare. 
Șutul plasat al lui Nițu, din afara 
careului, penalty-ul transformat de 
Cicâldău și capul lui Bălașa dintr-un 
metru risipiseră miza punctelor încă 
din minutul 22. 

În startul părții secunde, voleurile 
lui Frăsinescu și De Iriondo lăsau 
impresia unei posibile remontada 
în Copou. S-au opus însă căpitanul 
Bancu și Koljic, în ultimele 10 minute 
ale întâlnirii, golurile lor urcând scorul 
la 5-2 pentru vizitatori. Craiova Papy – 
Bon a ajuns la 3 victorii din tot atâtea 
posibile și a urcat pe locul 2, fiind la 

trei puncte distanță de liderul CFR, 
pe care-l va întâlni în meci direct în 
ultima rundă a sezonului regulat.

Papură: „Am avut emoții 
și la 3-0, la fotbal se 

poate întoarce”
Oltenii au marcat de cinci ori în deplasarea de 
la Iași, însă antrenorul Papură recunoaște că a 

tremurat pentru puncte. 
După 22 de minute, CSU avea 

3-0 în Copou. Gazdele au înscris 
de două ori după pauză și au dat 
senzația că pot să revină. Fapt care i-a 
creat emoții tehnicianului craiovean: 
„Nu mă aşteptam la un astfel de 
deznodământ, dar am înscris 3 goluri 
şi ne-am relaxat. Ceea ce am vorbit 
la pauză nu prea s-a întâmplat pe 
debutul reprizei secunde, dar am 
arătat caracter şi putere de a controla 
în continuare jocul şi de a marca.

Cred că am făcut, per ansamblu, 
un meci bun, mai puţin în momentele 
când am primit goluri foarte uşor, 
după faze fixe, dar e pozitiv că am 
marcat 5 goluri în deplasare. Am avut 
emoţii şi la 3-0, la fotbal se putea 
întoarce, puteau şi ei să înscrie 5-3. 
Importamt e să lupţi şi să speri, ceea 
ce noi am făcut astăzi.

Tot timpul, când luăm gol, cu 
siguranţă cineva din defensivă comite 
o eroare. Eu am jucat fundaş şi ştiu. 
Nici nu am văzut cine de acolo a 
greşit. Am avut meciul în mână şi 
puteam să-l controlăm mai bine”.

Jucătorii au căutat să explice 
căderea din startul părții secunde. 
Fundașul Bălașa a spus: „Am ieșit 
de la pauză un pic mai relaxați și am 
primit cele două goluri care erau să 

ne coste punctele. Important e că am 
reușit să legăm trei victorii la rând, 
asta e bine. Am greșit în apărare, dar 
ce contează e să luăm noi punctele”. 

Juniorul Nițu a început să marcheze 
meci de meci sub bagheta lui Papură: 
„Este o bucurie mare pentru mine că 
reușesc să marchez. Îi mulțumesc 
lui Cicâldău pentru pasă. Am început 
bine, a doua repriză am ieșit de la 
cabine un pic mai relaxați, dar e bine 
că s-a terminat așa. Așteptăm derby-
ul cu CFR Cluj”. 

Cicâldău a spus: „Am început 
foarte bine, am marcat repede 3 
goluri. Însă repriza secundă am 
pornit-o slab. E bine însă că am 
revenit și ne-am desprins. Întâlnim 
în următoarea etapă cea mai bună 
echipă din România, campioana, meci 
pe care-l vom trata ca pe oricare altul, 
în care vom căuta victoria”.

Cosmin COJOCĂREANU

Poli Iași - CSU Craiova 
2-5 (0-3)

Au marcat: Frăsinescu 51, De 
Iriondo 69 / Nițu 11, Cicâldău 16 
(p.), Bălașa 22, Bancu 81, Koljic 
88.

Po l i  I a ș i :  T â r noveanu 
– Grădinaru,  Frăn isnescu, 
Klimavicius, Șerban – Breeveld (59 
De Iriondo), Passaglia – Platini, 
Omoh (70 Cristea), Chacana (46 
Horsia) – Luckassen. Antrenor: 
Mircea Rednic. 

CSU Craiova: Pigliacelli – 
Vlădoiu, Bălașa, Cosic, Bancu – 
Nistor, Mateiu, Cicâldău – Bărbuț 
(83 Martic), Nițu (34 Koljic), Ivan 
(67 Vătăjelu). Antrenor: Corneliu 
Papură. 

Arbitru: Cătălin Popa

Revistă de cultură și timp liber

sursa fb ucv1948.ro
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