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Liberalii au decis să nu voteze învestirea
în funcție a Guvernului Orban

Liberalii nu vor vota pentru
învestirea noului Guvern în
Parlament deși propunerea făcută
de președintele Klaus Iohannis este
Ludovic Orban.
PNL susține că face un sacrificiu,
care este însă singura variantă de a
merge pe calea anticipatelor, scrie
realitatea.net
Parlamentarii PNL vor fi prezenți
în ziua votului de învestire a
guvernului Orban, pentru a asigura
cvorumul, dar nu vor vota în favoarea
acestuia. Strategia liberalilor de
a respinge nominalizarea făcută
de președintele Klaus Iohannis,

în persoana lui Ludovic Orban,
este de a mai face un pas spre
d e c l a n ș a r e a a n t i c i p a t e l o r. Î n
Constituție scrie că pentru a putea
fi dizolvat Parlamentul este nevoie
ca în termen de 60 de zile să fie
respinse două nominalizări pentru
funcția de premier.
Și USR a anunțat că nu va vota
guvernul Orban II, tot în scopul de
declanșa anticipatele.
În schimb, PSD a anunțat că nu va
vota guvernul Orban II, dar amenință
că nu se vor prezenta la votul din
Parlament și, astfel, nu va fi asigurat
cvorumul.

Constantin Brâncuși va fi adus
la viață de actorul Andy Garcia

Faimosul actor american Andy
Garcia va juca rolul lui Constantin
Brâncuși în „The Sculptor”, noul film
al regizorului Mick Davis
Mick Davis a postat pe pagina
personală de Facebook o fotografie
în care apare Garcia, cu o barbă
asemănătoare cu cea a consacratului
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sculptor și a precizat că acesta îl va
juca pe Brâncuși în „The Sculptor”.
Filmul se află încă în stadiu
incipient, lucrându-se încă la scenariu,
dar pentru Davis nu este prima dată
când arată interes față de marele
sculptor român, în 2004 a filmat
în România „Modigliani”, biografia
lui Amedeo Modigliani, ucenicul lui
Brâncuşi.
Și de această dată, Andy Garcia a
avut rolul principal, iar filmările s-au
realizat pe studiourile din Buftea,
cu actori români precum Theodor
Danetti, Mihai Gruia Sandu și George
Ivaşcu.
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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

09:00 - 16:00

Localitatea

Zona de întrerupere

Craiova

PT 541 – str. Traian Lalescu, zona blocurilor:
D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12,
D13, D14

Craiova

PT 539 – străzile: A. I. Cuza, Mihail Moxa,
Calea Bucureşti, zona blocurilor: 8a, 8b, 8c,
8d, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, C22, C28, Fast
food - Mc Donald’s, C16 A, E10, C.T.

Craiova

25.02

PT 552 - str. Calea Bucureşti, zona blocurilor:
15A, 17A, 17B, 17C, 17D, 21A, 21B, 21C,
21D, 23A, 23B, 23C, 27A, 27B, 27C, străzile:
Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri, Carol I,
Mihai Eminescu, P. T. nr.15 Calea Bucureşti

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

09:00 - 17:00

Băileşti

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

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

PTA 1 Amărăştii de Jos
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

PT terţi: PT CEF Băileşti (CEF FOTON DELAT),
PTA UNICONFEX
PTA ITSAIA Băileşti, PT IAS Centru Băileşti

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.

3

EVENIMENT

Marți, 18 Februarie 2020

Judecarea traficanților de persoane
coordonați de „Tataie” se amână din nou
Judecătorii de la
Tribunalul Dolj au
amânat și ieri procesul
craioveanului Iulian
Preda, cunoscut drept
„Tataie”, pentru 9 martie.
El şi alţi şase craioveni
au fost arestaţi în urmă
cu patru ani, pe 16
ianuarie 2016, în urma
unor descinderi ale
poliţiştilor BCCO Craiova
şi procurorilor DIICOT
Craiova, fiind acuzaţi că
au făcut peste un milion
de euro din exploatarea
sexuală a tinerelor în
Italia, însă ulterior au fost
puşi în libertate, nu mai
puțin de 14 persoane
fiind trimise în judecată în
acest caz.
Camelia SÂRBU
office@jurnalulolteniei.ro
La termenul de ieri, judecătorii
Tribunalului Dolj au decis să amâne
din nou procesul craiovenilor acuzați
de trafic de persoane coordonați de
craioveanul Iulian Preda zis „Tataie”
trimiși în judecată de procurorii
DIICOT Craiova în urmă cu mai bine
de doi ani și jumătate.
Reamintim că, în urmă cu patru
ani, mai exact pe 15 ianuarie 2016,
poliţiştii Brigăzii de Combatere a
Criminalităţii Organizate Craiova şi
procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova
au descins la 17 adrese din Craiova,
în cadrul unei acţiuni de amploare
vizând destructurarea a două grupări
infracţionale organizate specializate
în trafic de persoane, proxenetism
şi infracţiuni cu violenţă. Potrivit
comunicatului DIICOT Craiova, din
cercetările poliţiştilor și procurorilor
de crimă organizată craioveni a
rezultat că în perioada 2011-2016
pe raza municipiului Craiova s-a
constituit un grup infracţional
organizat, format din 5 suspecţi,
la care ulterior au aderat şi alte
persoane şi care au acţionat în

mod coordonat în scopul comiterii
infracţiunii de proxenetism. S-a
reţinut că membrii grupului
au determinat sau au înlesnit
practicarea prostituţiei pe teritoriul
Italiei a mai multor persoane de sex
feminin obţinând astfel importante
beneficii materiale. Mai mult decât
atât, pe parcursul anchetei a reieşit
faptul că, în paralel, în aceeaşi
perioadă, pe raza municipiului
Craiova s-a constituit un al doilea
grup infracţional organizat, format
tot din 5 suspecţi, care, prin acte
de constrângere fizică sau inducere
în eroare, a racolat, transportat
şi exploatat sexual mai multe
persoane vătămate prin obligarea
acestora la practicarea prostituţiei,
pe teritoriul Germaniei (Berlin),
Italiei (Roma) şi Spaniei (Barcelona).
De asemenea, a rezultat că ambele
grupări infracţionale erau organizate
pe niveluri de ierarhizare bine
definite, iar fiecare membru avea
un rol infracţional prestabilit.
Veniturile obţinute din activitatea
infracţională desfăşurată de către
cele două grupări sunt estimate
la peste 1.000.000 de euro, după
cum a anunţat DIICOT printr-un
comunicat. Poliţiştii au ridicat în
urma descinderilor 16 persoane,
pe numele cărora fuseseră emise
mandate de aducere, şi le-au dus,
rând pe rând, la sediul D.I.I.C.O.T.
– S.T. Craiova, pentru audieri, şapte
membri ai grupării fiind reţinuţi

pentru comiterea infracţiunilor de
constituire de grup infracţional
organizat, trafic de persoane,
proxenetism şi pentru comiterea de
infracţiuni cu violenţă. Șase dintre
ei, în frunte cu „Tataie”, au fost
arestaţi preventiv.
Procurorii DIICOT au finalizat
cercetările şi au dispus trimiterea
în judecată, în acest dosar, a
nu mai puţin de 14 inculpaţi:
Laurenţiu David Constantin,
Gabriela Constatin, Ionela Simona
Constantin, Rubinaşi Udilă, Suraj
Udilă, Monica Preda, Iulian Preda,
Domenik Preda, Cosmin Petrişor
Ţurcan, Ionuţ Preda, Ștefana
Chiriţă, Ion Bărăgan, Andreea
Bologa şi Mariana Preda, cauza
fiind înregistrată la Tribunalul

Dolj. Judecătorii au analizat
dosarul în camera preliminară,
iar pe 16 septembrie 2016 au
constatat legalitatea sesizării
instanţei cu rechizitoriul prin
care inculpaţii sunt acuzaţi
de comiterea infracţiunilor de
constituire de grup infracţional
organizat, trafic de persoane,
p r oxe n e t i s m ş i i n f ra c ţ i u n i c u
violenţă, s-a dispus începerea
judecării procesului, toate cererile
şi excepţiile invocate de inculpaţi
fiind respinse. Aceştia au contestat
hotărârea judecătorului de cameră
preliminară de la Tribunalul Dolj,
iar pe 4 noiembrie 2016, Curtea de
Apel Craiova a respins contestaţiile
inculpaţilor, astfel că a început
judecarea procesului.

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 Primăriei
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.
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Şantajată cu imagini compromiţătoare

Eliza RADU
office@jurnalulolteniei.ro
O femeie de 30 ani, din Gîrla
Mare, era şantajată, încă de anul
trecut, cu publicarea unor imagini
compromiţătoare pe internet.
Şantajistul, un tânăr de 24 ani, din
Hinova, a fost reţinut de poliţişti.
Tânărul a fost prins în flagrant
în timp ce primea 200 de euro de
la o rudă a femeii, în schimbul unor

imagini compromiţătoare pe care el
le avea în telefonul mobil.
Potrivit IPJ Mehedinţi, din 2019 şi
până în prezent, hinoveanul i-a cerut
femeii diferite sume de bani pentru
a nu publica pozele pe reţelele de
socializare. A reuşit să o păgubească
de 1.800 de euro.
Urmează a fi prezentat, luni,
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Drobeta Turnu-Severin cu propunere
corespunzătoare.

Pompierii au intervenit la 49 de situaţii
de urgenţă

În acest weekend, pompierii
militari din cadrul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta”
al judeţului Mehedinţi au intervenit la
49 de situaţii de urgenţă.
Po m p i e r i i m e h e d i n ţ e n i a u
intervenit pentru salvarea victimelor
a cinci accidente rutiere, dar şi
pentru stingerea a şase incendii.
Totodată, paramedicii SMURD au
acordat asistenţă medicală celor 38
de persoane care au solicitat ajutorul,
apelând numărul unic de urgenţă 112.
Cinci persoane au ajuns la spital, ca
urmare a accidentelor produse, în două
dintre acestea fiind implicaţi pietoni. Din
fericire, aceştia au suferit traumatisme
minore şi au primit îngrijiri medicale de
la paramedicii SMURD.
De asemenea, pompierii militari

au intervenit pentru stingerea a şase
incendii, cinci izbucnite la vegetaţie
uscată şi unul manifestat la coşul
de evacuare a fumului al unei case
de locuit, în localitatea Comanda.
Intervenţia promptă a pompierilor
a limitat extinderea incendiului la
întregul acoperiş, flăcările cuprinzând
doar funinginea depusă în interiorul
coşului de evacuare a fumului.
Pompierii din cadrul Staţiei
Strehaia au intervenit pentru limitarea
şi stingerea a trei incendii izbucnite la
vegetaţie uscată, manifestate pe raza
localităţilor: Albuleşti, Valea Marcului
şi Jirov. La intervenţii, împreună cu
pompierii militari au acţionat şi şase
voluntari ai S.V.S.U. Dumbrava, dar şi
10 cetăţeni. Flăcările au cuprins circa
55 de hectare de vegetaţie uscată,

cauza probabilă de izbucnire a
acestor incendii fiind folosirea focului
în spaţii deschise, fără respectarea
măsurilor de apărare împotriva
incendiilor.
Totodată, pompierii din cadrul
Detaşamentului Drobeta Turnu
Severin au intervenit pentru stingerea
a două incendii de vegetaţie uscată,
care au cuprins circa trei hectare de
vegetaţie uscată, pe raza localităţilor
Puţinei şi Balota.
Pentru a preveni izbucnirea
unor incendii ca urmare a folosirii
focului pentru igienizare, atragem
atenţia cetăţenilor că arderea se
execută, în condiţii meteorologice
fără vânt, numai pe timp de zi, sub
supraveghere permanentă, în zone,
care să nu permită propagarea focului

la fondul forestier sau construcţii şi
să nu afecteze reţelele electrice şi de
comunicaţii.
De asemenea, cetăţenii trebuie
să dispună de mijloace şi materiale
pentru stingerea eventualelor incendii
şi să nu părăsească locul arderii până
la stingerea totală a focului.
Totodată, facem precizarea
că arderea resturilor vegetale,
a deşeurilor şi a altor materiale
combustibile, fără obţinerea
permisului de lucru cu focul - emis
de Primărie, cu avizul Gărzii de
Mediu, şi fără luarea măsurilor pentru
împiedicarea propagării focului la
vecinătăţi constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amenda de la
1.000 la 2500lei.
Iulian GOGONEA

OLT
Blocaj pe calea ferată după ce un tren a deraiat
Blocaj pe calea ferată. Un tren
de marfă cu 37 de vagoane a
deraiat în zona Drăgăneşti-Olt,
afectând şi circulaţia trenurilor
d e s t i n a t e t ra n s p o r t u l u i d e
persoane. Din fericire, nu au
fost înregistrate victime. Au fost
provocate însă avarii serioase la
infrastructura feroviară.
Trenul de marfă aparţine Constantin
Group, era încărcat cu cereale şi
circula pe relaţia Craiova – Bucureşti
Nord. În noaptea de duminică spre
luni, la kilometrul feroviar 142+400
de metri al magistralei 900, între între
staţiile CF Stoeneşti şi DraganeştiOlt, 15 dintre vagoanele trenului au
deraiat. Cinci vagoane s-au răsturnat
şi pe celălalt fir de mers, motiv pentru

care traficul feroviar a fost întrerupt
în ambele sensuri de mers între
Fărcaşele şi Drăgăneşti Olt.
De atunci, reprezentanţii Regionalei
CF Craiova asigură transportarea
călătorilor cu mijloace auto între staţiile
Drăgăneşti Olt – Caracal.
„Trenurile IR 1592, IR 1594 şi IR
1591, care tranzitau zona deraierii, au
fost anulate în cursul dimineţii, însă
călătorii au fost preluaţi de trenurile IR
1822, IR 1696 şi 72-1, redirecţionate
pe ruta ocolitoare prin Caracal – Piatra
Olt – Goleşti – Bucureşti Nord (şi
retur). Echipele de intervenţie vor
acţiona în zona deraierii cu vinciuri
hidraulice pentru ridicarea, repunerea
pe şină și retragerea vagoanelor
răsturnate și deraiate, urmând apoi
ca personalul feroviar de specialitate

să desfășoare lucrări de reparații la
infrastructura feroviară, proceduri
necesare pentru redeschiderea
traficului feroviar în condiţii de
siguranţă”, a precizat Oana Brânzan,
purtătorul de cuvânt al CFR.

Nu se ştie însă când va fi posibilă
reluarea traficului feroviar în zonă.
O anchetă în acest caz va fi
derulată de Agenția de Investigare
Feroviară Română.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
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Lucian Săuleanu, candidat la
Primăria Craiova

Avocatul Lucian Săuleanu,
decanul Baroului Dolj, este
candidatul PLUS la Primăria
Craiova. Reprezentanții
partidului au anunțat că vor
avea negocieri cu cei de la
USR pentru ca și aceștia să îi
susțină candidatura.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Lucian Săuleanu a reuşit, la
alegerile din 2017 organizate pentru
funcţia de primar al Craiovei, să se
claseze pe locul trei în preferinţele
electoratului, deşi a candidat
independent, după candidaţii susţinuţi
de PSD şi PNL.
Este profesor universitar doctor
al Facultăţii de Drept din Craiova
şi, având o experienţă de 20 ani
la catedră, a fost în permanenţă
conectat la fenomenul educaţional,
aproape de studenţi şi colegii
profesori, cunoscând sistemul cu
plusurile şi minusurile sale.
De cinci ani este decan al Baroului
Dolj, fiind responsabil de peste 700
de avocaţi, acest lucru aducând un
plus experienţei sale în management,
experienţă acumulată şi în cadrul
firmei de avocatură pe care o deţine,

una dintre cele mai importante
societăţi de avocatură. Aici a
dobândit experienţă în mediul privat
şi cunoaşte îndeaproape nevoile
şi provocările mediului de afaceri,
mediu de afaceri important pentru
susţinerea economiei unui oraş.
„Partidul Libertate, Unitate și
Solidarite – Filiala Dolj – a finalizat
procesul de desemnare a candidaților
pentru alegerile locale. Pentru Primăria
Craiovei, propunerea PLUS Dolj
este domnul Prof. Dr. Lucian Bernd
Săuleanu”, au precizat reprezentanţii
partidului, într-un comunicat de
presă.
Pentru Consiliul Local Craiova,
candidații PLUS sunt: Lucian Bernd
Săuleanu, Ionel-Denis Fota, Gabriel
Eugen Popescu, Nicolae Delcea,
Gheorghe Iulian Diaconescu, Nicolae
Silviu Drîmboi, Alexandru Mihai
Mârzan, Marius Petrescu, Iulian
Tănase, Andrei-Georgian Pătru,
Maria-Magdalena Buncilă-Grigore,
Cristian-Ionuț Radu, Ionel Prioteasa,
Șerban Busuioc.
În ceea ce privește Consiliul
Județean, propunerea PLUS Dolj
pentru funcția de Președinte CJ este
Ionel-Denis Fota. Lista consilierilor
judeţeni propuşi este continuată de
Bogdan Chirvăsuță, Mariana Enache,
Cosmin-Marian Poteraș, Nicolae

Delcea, Mariana Dobre, Nicolae Silviu
Drîmboi, Adrian Oprică, Alexandru
Mihai Mârzan, Andrei-Georgian
Pătru, Lucian Călin, Maria-Magdalena
Buncilă-Grigore, Ionel Prioteasa.
„După o perioadă de posibile
contestații, urmează validarea listelor
de către Biroul Național PLUS și a
ordinii finale.
În continuare, PLUS Dolj va
participa prin negocieri cu colegii de
Alianță din USR Dolj la definitivarea
listelor comune și la desemnarea
candidaților unici pentru funcțiile
de Primar al Municipiului Craiova,
respectiv Președinte al Consiliului
Județean Dolj.

De asemenea, atât PLUS Dolj,
cât și USR Dolj urmează să identifice
candidați dedicați și competenți în
cât mai multe localități din cadrul
județului.
Suntem convinși că împreună
cu oamenii pe care am reușit să îi
atragem alături de noi, prin forța
și determinarea noastră, a Alianței
USR PLUS, și prin implicarea activă a
cetățenilor, vom reuși să contribuim
decisiv la schimbarea în bine a
județului Dolj”, se arată într-un
comunicat de presă semnat de
Gabriel Păunică, președinte PLUS
Dolj.

Protest la Dăbuleni. Profesori şi elevi
au cerut demisia directoarei

O parte dintre profesorii şi
elevii Liceului Teoretic „Constantin
Brâncoveanu” din Dăbuleni, unde
9 copii au ajuns săptămâna trecută
la spital cu simptome de intoxicaţie,
au protestat, luni, în curtea şcolii
cerând demisia directoarei. Lor li s-au
alăturat şi părinţii, iar Inspectoratul
Şcolar Judeţean Dolj a trimis o echipă
la faţa locului.
Aceştia acuză directoarea pentru
ce li s-a întâmplat elevilor. Mai

exact, pentru faptul că a decis să
facă o dezinfecţie în şcoală, pentru
a preveni răspândirea varicelei,
în mijlocul săptămânii. Numai că
analizele făcute la faţa locului nu au
arătat că ar fi existat ceva care să
pună în pericol sănătatea elevilor.
„De când sunt eu elev al liceului și
dânsa la conducere, nu și-a asumat
responsabilitatea. S-a jucat cu trauma
unor copii care n-au nicio vină. Sunt
niște copii care au stat o zi întreagă

prin spital. E vinovată pentru că toată
lumea a acționat la ordinul ei. A fost
sfătuită de către directoarea adjunctă
a liceului să nu facă dezinfecție și ea a
făcut-o”, a declarat, pentru Mediafax
un elev al liceului din Dăbuleni.
Sora unui elev afectat a spus,
tot pentru sursa citată, că: „oamenii
de serviciu și-au făcut treaba, au
anunțat-o că nu se pot face ore,
că nu sunt clasele curate și dânsa
cu nepăsare a lăsat ca orele să se
desfășoare în ziua respectivă. Ăsta
e motivul principal pentru care noi
zicem că trebuie să fie dată jos
conducerea. Noi nu mai suportăm”.
Reamintim că elevi de clasa a
IV-a din Dăbuleni şi o liceană au fost
transportaţi la spital, miercuri, cu
simptome de intoxicaţie.
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. Rezultatele analizelor nu
au arătat nimic în neregulă.
Tot miercuri, 16 elevi de clasa a
III-a de la şcoala din Daneţi au ajuns
la spital cu simptome de intoxicaţie.
Aici însă nu s-a făcut dezinfecţie ci
doar curăţenie. Nici la această şcoală
rezultatele analizelor nu au scos la
iveală ce i-ar fi putut afecta pe copii.
Între timp, IPJ Dolj a deschis
două dosare penale pentru vătămare
corporală din culpă. Deocamdată nu
este vizată nici o persoană.
Cătălin ANGHEL
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Bătrână din Fărcășești,
tâlhărită de 5 persoane

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Patru femei și un bărbat, toți din
orașul Craiova, au fost prinși de poliție
după ce au furat suma de 8000 de lei
din casa unei vârstnice din comuna
Fărcășești. Femeia i-a sesizat pe
oamenii legii, după ce făptașii i-au
prădat locuința. Se pare că doljenii au
plecat de la locul faptei cu o mașină
care, ulterior, a fost depistată în trafic.
„Polițiști din cadrul Secției 5 Poliție
Rurală Rovinari au fost sesizaţi prin
apelul 112 de o femeie, de 79 de ani,
din comuna Fărcășești, despre faptul
că persoane necunoscute ar fi pătruns
în locuința sa și i-ar fi sustras suma
de 8.000 lei. Polițiștii s-au deplasat la
fața locului și au efectuat cercetarea,
constatând că persoanele ar fi pătruns
în locuința persoanei vătămate pe ușa
de acces, care era neasigurată și ar
fi sustras suma de 8.000 lei, dintr-un
dulap, profitând de faptul că persoana
vătămată nu se afla la domiciliu. Din
investigațiile polițiștilor a mai reieșit
faptul că persoanele bănuite de furt
ar fi patru femei și un bărbat, care

ar fi plecat de la fața locului, cu un
autoturism de culoare neagră”, se
arată într-un comunciat al IPJ Gorj.
În urma activităților de amploare
desfășurate la nivelul întregului județ,
autoturismul a fost identificat, de
polițiști în trafic, pe raza municipiului
Motru, iar cele cinci persoane au fost
identificate în persoana unui bărbat,
de 34 de ani și a patru femei, cu

vârste cuprinse între 19 și 60 de ani,
toți din municipiul Craiova, județul
Dolj, aceștia recunoscând săvârșirea
faptei.
Pe parcursul cercetărilor, cei
bănuiți de săvârșirea faptei au
înapoiat integral suma sustrasă, între
părți intervenind împăcarea. În cauză
s-a întocmit dosar penal sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

Bărbat reținut
de polițiști după
ce a fugit de la
recoltarea de
probe biologice
de sânge
Un bărbat în vârstă de 49 de
ani, din comuna Grozești, județul
Mehedinți, a fost reținut pentru 24 de
ore și introdus în Centrul de Reținere
și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.
Acesta este bănuit de săvârșirea
infracțiunii de refuz sau sustragere
de la recoltarea de probe biologice de
sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.
Se pare că șoferul prezenta o
concentrație de 0,92 mg/l alcool
pur în aerul expirat, dar a făcut tot
posibilul pentru a ascunde acest lucru
față de oamenii legii.
„Bărbatul a fost depistat de polițiști
în timp ce conducea un autoturism, pe
DJ 674 Ionești, având o concentrație
de 0,92 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Bărbatul a fost condus la
spital pentru recoltarea de probe
biologice de sânge în vederea stabilirii
alcoolemiei, dar a refuzat categoric să
se supună acestei măsuri”, se arată
într-un comunicat al IPJ Gorj.
Cătălin ANGHEL

90.000 de euro contrafăcuți, găsiți de polițiștii
gorjeni în urma unor percheziții
Doi bărbați în vârstă de 44 și 45
de ani, din Alba Iulia, au fost prinși
în flagrant, având asupra lor suma
de 16.000 de euro contrafăcuţi, bani
ce ar fi urmat să fie puși în circulaţie
pe piaţa românească. Indivizii
au fost descoperiți de Brigada
de Combaterea a Criminalităţii
Organizate Pitești – Serviciul
de Combatere a Criminalității
Organizate Gorj, sub coordonarea

procurorilor Parchetului de pe lângă
Judecătoria Târgu Jiu. În total,
polițiștii au descoperit aproape
90.000 de euro contrafăcuți.
„Cu sprijinul polițiștilor de
combaterea criminalităţii organizate
din Arad, au fost efectuate, în
municipiul Arad, 3 percheziţii
domiciliare, la imobilele deţinute
de un tânăr de 23 ani”, spun
reprezentanții Poliției Române.

Astfel, au fost ridicați 73.820
de euro contrafăcuţi, un pistol, 16
cartuşe neutilizate, 2 pachete cu
aproximativ 3 grame cu substanţă
sub formă de pulbere, albă, 2
grame de fragmente vegetale
verde-oliv şi 13.550 de euro. Cele
trei persoane au fost conduse la
sediul S.C.C.O. Gorj, unde, față de
aceștia a fost luată măsura reţinerii
pentru 24 de ore.

Ulterior, bărbații au fost prezentaţi
instanţei, iar Judecătoria Târgu
Jiu a dispus arestarea preventivă
pentru de 30 de zile față cei trei.
Oamenii legii continuă cercetările
sub aspectul săvârşirii infracţiunilor
de punerea în circulaţie de valori
străine falsificate şi nerespectarea
regimului armelor şi al muniţiilor.
Cătălin ANGHEL

Câinii salvamontiști, testați la Rânca

Unitățile canine de intervenție
în avalanșă s-au reunit în vederea
susținerii examenului de evaluare
privind nivelul de pregătire necesar
accederii în etapa următoare de
formare care se va desfășura în
perioada 5-14 martie la Capra, în
masivul Făgăraș. Actuala acțiune
s-a desfășurat în acest weekend, la
Rânca-Gorj, în masivul Parâng, sub
organizarea Salvamont România și
Salvamont Gorj și Argeș.

Conform recomandărilor forului
mondial de salvare montană CISA
IKAR şi conform Legii 253/2019,
unitatea canină de intervenție
în avalanșă este formată dintrun salvator montan și un câine,
câine care pe lângă capacitățile
de căutare în zăpadă trebuie să
știe să se deplaseze în tandem
cu salvatorul, atunci când acesta
este pe schiuri, să coboare cu el în
rapel sau pe tiroliană, să stea pe

mijloacele de deplasare motorizate
ATV sau snowmobil, să nu fie
agresiv și multe altele.
Potrivit igj.ro, examenul de
evaluare a fost trecut cu succes
de către toate unităţi canine de
intervenţie în avalanşă, susţinut la
Rânca, la sfârşitul acestei săptămâni,
a anunţat, duminică, Salvamont
România.
Într-o postare pe pagina de
Facebook, Salvamont România

precizează: „Şase unităţi canine au
fost prezente şi, după toate etapele
de evaluare, toate au îndeplinit
baremul necesar pentru a fi primite
în etapa următoare de formare şi
acreditare pentru intervenţie în
căutarea în avalanşă, astfel încât
să se alăture celor 14 unităţi canine
Salvamont de intervenţie acreditate,
existente deja în noua judeţe din ţara
noastră”.
Cătălin ANGHEL
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Pachete cu produse de igienă,
distribuite către persoanele cu
handicap din Râmnicu Vâlcea
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Primăria Râmnicului a anunțat
că pachetele cu produse de igienă
o fe r i t e î n c a d r u l P r o g ra m u l u i
Operaţional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate (POAD) vor fi date
şi unor persoane cu handicap din
municipiu. Decizia a fost luată în
funcție de numărul de pachete cu
produse de igienă rămase în stoc
după distribuirea către persoanele
aflate pe listele iniţiale.
Potrivit unui comunicat emis de
reprezentanții primăriei, cererile
de înscriere pe listele suplimentare
sunt disponibile pentru următoarele
categorii de persoane:
Copiii cu handicap grav şi accentuat
cu domiciliul/reşedinţa în municipiu;
Adulţii cu handicap grav/accentuat
care nu realizează alte venituri în
afară de indemnizaţia de handicap
primită de la DGASPC, respectiv 500
lei/handicap grav, 375 lei/handicap
accentuat;

Persoanele aflate în situaţie
temporară de dificultate, respectiv
victime ale calamităţilor, victime
ale violenţei domestice, rămase
fără locuinţă sau în alte cazuri
asemănătoare şi care se află în situaţii
deosebite de vulnerabilitate.
Înscrierea în liste se va face numai
pe bază de cerere, cu prezentarea
de copii de pe actul de identitate şi

Jandarmii vâlceni
și-au întărit forțele cu
un snowmobil nou

Parcul auto al Inspectoratului
Județean de Jandarmi Vâlcea s-a
îmbunătățit cu un snowmobil. Acesta
va fi folosit pentru desfășurarea în
condiții optime a misiunilor specifice

anotimpului de iarnă. Achiziția a fost
făcută în cursul săptămânii trecute,
iar Snowmobilul BLUE este considerat
noul ajutor al jandarmilor montani
vâlceni.
„Începând din acest weekend și
până la sfârșitul sezonului destinat
iubitorilor de zăpadă, jandarmii vor
putea acționa și interveni cu ajutorul
lui ,,BLUE,, mult mai rapid, atât pe
pârtiile de schi, cât și pe traseele
montane”, spun reprezentanții
Jandarmeriei Vâlcea.
Jandarmii montani reamintesc
turiștilor să nu uite de regulile care
privesc echipamentul (casca fiind un
accesoriu obligatoriu), să își aleagă
ruta/traseul pe pârtie în funcție de
nivelul de pregătire, iar în caz de
accidentare să le solicite ajutorul în
mod direct sau să sune la apelul unic
de urgență 112.
Cătălin ANGHEL

documente doveditoare.
Pentru copiii cu handicap,
documentul doveditor îl reprezintă
certificatul de handicap valabil la
data întocmirii listelor (prezentat în
fotocopie).
Pentru adulţii cu handicap,
documentul doveditor îl reprezintă
certificatul de handicap valabil la data
întocmirii listelor (inclusiv anexa la
acesta), prezentat în fotocopie.
Pentru persoanele aflate în condiţii
de vulnerabilitate, înscrierea în liste
se va face după finalizarea anchetei
sociale.
„De menţionat că distribuirea
PUBLICITATE

pachetelor cu produse de igienă se
va realiza numai în limita stocului
disponibil, până la epuizarea lui.
Cererile însoţite de copii de pe
actele de identitate şi documentele
doveditoare se depun în fiecare
din zilele lucrătoare din perioada
17 - 28.02.2020, între orele 09.00
- 13.00, la depozitul situat pe
strada Ferdinand nr. 3. Distribuirea
pachetelor cu produse de igienă pe
baza listelor suplimentare se va face
începând cu data de 04.03.2020, la
adresa menţionată anterior”, se arată
în comunicatul Primăriei Râmnicu
Vâlcea.
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TVR 1

07:00		Matinal
09:45		Teleshopping
10:00		Ca’n viaţă
11:00		Teleshopping
11:30		Tărâmul dintre
			vânturi (R)
12:45		Tribuna
			partidelor parlamentare
13:10		Exclusiv în
		
România (R)
14:00		Telejurnal
14:55		Vorbeşte corect!
15:10		Maghiara de pe unu
17:00		Volei feminin, CEV
		
Champions League:
		
CSM Volei Alba Blaj 			Vasas Obuda
19:00		Cooltura
19:30		Vorbeşte corect! (R)
19:40		Sport Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:10		Răzbunătoarea
23:50		Momentart (R)
00:00		Telejurnal
00:30		Conexiuni pe
		
harta timpului
01:00		1989-Decembrie
		
Roşu (R)
02:00		Răzbunătoarea (R)
03:30		Momentart (R)
03:40		Pro patria (R)
04:05		Vorbeşte corect! (R)
04:10		Telejurnal (R)
05:00		Conexiuni pe
		
harta timpului (R)
05:25		Cooltura (R)

HBO

07:35		Paradis?
09:10		Căutarea
10:55		Aladdin
13:05		Puzzle
14:50		Bohemian
		
Rhapsody
17:05		Green Book:
			O prietenie
			pe viață
19:15		Moșteniri
20:00		Noul
			papă
22:00		A venit
		
sfârșitu’!
23:45		Jackie
			Brown
02:20		Înrudiți
04:05		Robin Williams:
		
Vino în
			mintea mea!
06:00		Un artist
		
numit
			dezastru

PRO TV

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

19:00		Ştirile Pro Tv
20:30		Las fierbinți
21:30		Faster: Iute
			ca glonțul
23:15		Ştirile Pro Tv
00:00		Doctor
			Strange (R)
02:15		Lecţii
		
de viaţă (R)
03:00		Vorbeşte
		
lumea (R)
05:00		Ce spun
			românii (R)
06:00		Ştirile Pro Tv

PRO CINEMA

07:15		O ceaşcă de iubire (R)
09:15		La bloc (R)

11:45		Pop Star 		
Lizzie McGuire (R)
13:45		Cavalerii mesei
			rotunde (R)
16:15		Echipa de bob
18:15		La bloc
20:30		Cântec de leagan
22:30		N-am uitat ce-ai făcut
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ANTENA 1

PRO 2

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		Băieţi
			de oraş
02:00		Observator (R)
02:45		Acces direct (R)
04:30		Dragoste
			de tată (R)
06:00		Observator

KANAL D

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

PRIMA TV

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

11:00		Teleshopping
11:30		Secrete
		
de stil (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		OSS 117:
			Cairo - Cuibul spionilor
22:00		Starea naţiei
23:00		Focus din
		
inima României
23:30		Trăsniți (R)
00:30		OSS 117:
			Cairo - Cuibul
			spionilor (R)
02:30		Cireaşa
		
de pe tort
04:15		Nimeni nu-i perfect (R)
05:30		Focus (R)
06:50		Teleshopping

NAŢIONAL TV

08:15		Vouă
08:30		Tradiţii de la bunica
09:45		Dragoste si ura (R)
10:45		Vouă
11:45		Baronii
12:45		Teleshopping
13:00		Ştiri Naţional TV
13:15		Vouă
13:30		Baronii
14:00		Teleshopping
14:15		Vouă
14:30		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		Totul se plătește
23:00		Leul desertului (R)
02:45		Albumul Naţional
04:30		Baronii

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)

PRO X

07:00		Stiri Sport.ro
08:45		Teleshopping
09:00		Ora exacta in sport (R)
10:00		Stiri Sport.ro
10:45		Ora exacta in sport
12:30		Teleshopping
13:00		Ora exacta in sport (R)
15:45		Teleshopping
16:00		Marea țăcăneală (R)
17:00		Prietenii tăi
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)

DISCOVERY CHANNEL

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		Indigenii din Alaska
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
23:00		Mistere în sălbăticie
00:00		Alaska: Ultima frontieră
01:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
02:00		Mașini nervoase:
			Clipuri catastrofale
03:00		Goana
		
după aur
05:00		Maşini
			pe alese

EUROSPORT

07:00		Sărituri cu schiurile: CM
08:00		Schi alpin: CM
09:30		Snooker: Openul
		
Ţării Galilor
10:55		Tir cu arcul: CM
12:00		Judo: Turneul
			de Mare Slem
12:30		Lupte: CE
13:00		Biatlon: CM
17:00		Schi fond: CM
18:55		Biatlon: CM
19:55		Ştirile Eurosport
20:10		Schi fond: CM
21:00		Snooker: Openul
			Ţării Galilor
22:00		Formula e:
		
Campionatul FIA
23:00		Ştirile
		
Eurosport
23:05		Biatlon: CM
00:35		Schi fond: CM
01:30		Formula e:
			Campionatul FIA

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Dificultatile temporare de la
domiciliu te-ar putea determina
sa ramai acasa si sa le rezolvi,
mai degraba decat sa mergi la
serviciu sau oriunde altundeva.
Problemele legate de cariera pot
fi de asemenea presante.

Unele comunicari destul
de nelinistitoare pot aparea
din afara.
Acestea pot sa nu fie
prea serioase, dar ar putea fi
suficiente pentru a-ti pune in
aplicare anumite planuri.

Este posibil ca unele
aspecte minore legate de
bani sa nu fie rezolvate in
aceasta zi si s-ar putea sa
gasesti acest lucru a fi unul
iritant, deoarece probabil ai
alte lucruri de facut.

Vindecarea unei rupturi
temporare cu partenerul tau
va avea loc astazi, cu multe
comunicari cinstite si mai multe
scuze decat sunt necesare. S-ar
putea sa descoperi ca multe
probleme au disparut.

Dorinta de a pleca de unul
singur si de a te bucura de o mica
solitudine este probabil sa intre in
conflict cu realitatea obligatiilor tale
de astazi. Te-ai putea simti distantat
uneori si incapabil sa te concentrezi
asupra sarcinilor la indemana.

Nu te astepta ca vreun
proiect creativ sa mearga fara
probleme astazi. Ai putea
experimenta blocaje mentale si
ti se va parea dificil sa treci peste
ele. Nu te panica, deoarece totul
va trece.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Obligatiile fata de ceilalti
te-ar putea face sa iti doresti
sa ramai acasa in aceasta zi,
dar problemele importante din
cariera te-ar putea retine la
munca. Acest lucru ar putea
provoca un conflict interior.

Astazi, probabil te vei simti
rupt in doua directii diferite. O
parte din tine ar putea dori sa
te ratacesti undeva si sa citesti,
in timp ce o alta crede ca ar
trebui sa iesi, sa mergi undeva
si sa faci ceva.

Anumite dificultati in ceea
ce priveste banii te-ar putea
supune frustrarii. Problemele
nu sunt presante, dar ele
trebuie totusi rezolvate si ar
putea dura mai mult timp pana
vei prefera sa faci altceva.

O discutie cu partenerul
tau te-ar putea face sa te simti
foarte descurajat si oarecum
deprimat astazi.
Cu toate aceastea, probabil
ca esti agitat pentru ca simti
nevoia sa vorbesti cu el.

S-ar putea ca in aceasta
dimineata sa te trezesti putin
indispus si este posibil sa nu iti
dai seama de ce. Ar putea exista
un fel de dezechilibru minor, ceea
ce poate tensiona situatia dintre
tine si ceilalti.

Astazi s-ar putea sa te simti
mai iritat decat ai fi deobicei la
intrebarile prietenilor, colegilor,
partenerilor si copiilor. Ai putea fi
inconjurat de situatii nervoase. In
aceste momente, cel mai bine ar fi
sa ramai concentrat.
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Peste 600 de joburi disponibile pentru
români în țările Uniunii Europene

Rețeaua EURES România
oferă 616 locuri de muncă în
Spațiul Economic European,
cele mai multe regăsindu-se în
Spania.
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro

Dintre cele peste 600 de locuri
de muncă, 500 sunt în domeniul
agriculturii, în Spania. Norvegia are
vacante 43 de joburi, iar majoritatea
lor implică industria auto și cea

alimentară.
În Germania sunt libere 15 locuri
pentru mecanici de locomotivă și
chiar 2 locuri în stomatologie. În total,
Germania are 39 de oportunități de
muncă pentru români.
Alte țări în care românii își pot
găsi un loc de muncă sunt Olanda,
în domeniul agricol, și Suedia, în
domeniul auto.
Cei care vor să lucreze în una
dintre cele 5 țări europene pot accesa
site-ul www.anofm.ro/eures sau pot
merge la sediul Agenției Județene
pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Copiii de grădiniță vor avea parte de laboratoare
mobile în „Școala altfel”
Copiii de grădiniță din Craiova vor
avea parte de activități diverse în
„Școala altfel”. Cu ajutorul proiectului
ASKS Academy, cei mici vor participa
la lecții interactive unde vor învăța
prin joacă.
Conducerea grădinițelor va
avea de ales dintre trei tipuri de
laboratoare, care acoperă domeniul
chimiei, cel digital și cel al fizicii și

ingineriei.
Primul program, CHEMISH FUNNY
LAB, îi introduce pe copii în universul
chimiei prin joacă și prin experimente
supravegheate de staff-ul ASKS. Cel
de-al doilea program, ROBO LEGO
LAB, îi ghidează pe cei mici în mediul
digital și le testează imaginația și
creativitatea.
ENGIE LAB, ultimul program,

vizează fizica și ingineria. Viitorii
ingineri vor afla aici noțiuni de bază
din domeniu.
Proiectul ASKS este sub
coordonarea Ford Motor Company
Fund, Universitatea din Craiova,
prin EDUCOL și Primăria Municipiului
Craiova.
Cristina Pleșoianu

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

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.

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

PUBLICITATE

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.
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Lotul României care pregătește meciul
cu Spania din REC2020

Naționala de rugby a României
se reunește pentru a pregăti cel
de-al treilea meci din Rugby Europe
Championship, primul pe care Stejarii
îl vor disputa pe teren propriu în acest
sezon al competiției. Astfel, sâmbătă,
22 februarie, România va întâlni la
Botoșani, de la ora 15:00 (în direct
pe TVR 1), Spania.
Pentru a pregăti cât mai bine
această partidă, Stejarii s-au reunit
pe 15 februarie, într-un cantonament
ce va avea loc la Complexul Olimpic
Sydney 2000 de la Izvorani. Aceștia
vor rămâne acolo până joi, 20
februarie, după care se vor deplasa
la Botoșani. Staff-ul tehnic al echipei
naționale a convocat pentru meciul
cu ibericii, 36 de jucatori: 20 de
înaintași și 16 jucători de treisferturi.
„Ne reunim la Izvorani pentru
a începe pregătirea meciului cu
Spania. Jucătorii au avut câteva
zile libere pentru a se odihni și
pentru a reflecta asupra primelor
două meciuri pe care le-am disputat
în Rugby Europe Championship.
Rezultatele cu Georgia și Portugalia
sunt dezamăgitoare, dar dacă ar
fi să punctăm ceva pozitiv este că
am reușit să creștem timpii de joc
în atac și în aparare, ceea ce nu s-a
reflectat însă pe tabelă. În meciul cu
Spania este foarte important să fim
capabili, să reușim să transformăm

toată această presiune în puncte
marcate”, a declarat Andy Robinson,
antrenorul României.

Lotul care pregătește meciul cu
Spania:
Pilieri: Constantin Pristaviță (CSM
Știința Baia Mare), Horațiu Pungea
(Timișoara Saracens), Bogdan Savin
(CSA Steaua), Costel Burtilă (Rugby
Club Hyères-Carqueiranne-La Crau),
Cosmin Manole (CS Dinamo)
Taloneri: Ovidiu Cojocaru (CSM
Știința Baia Mare), Eugen Căpățână
(Timișoara Saracens), Tudor Butnariu
(CSA Steaua)
Linia a II-a: Ionuț Mureșan
(Timișoara Saracens), Johan Van
Heerden (CS Dinamo), Adrian
Motoc (Agen), Florian Roșu (CSM
Știința Baia Mare), Marius Iftimiciuc
(Timișoara Saracens), Valentin
Popârlan (Timișoara Saracens)
Linia a III-a: Mihai Macovei
(Colomiers), Cristi Chirică (CSM
Știința Baia Mare), Dragoș Ser (CSA
Steaua), Adrian Ion (ACS Tomitanii),
Kamil Sobota (ACS Tomitanii), Vlad
Neculau (Timișoara Saracens)
Mijlocaș la grămadă: Gabriel
Rupanu (Timișoara Saracens), Florin
Surugiu (CSA Steaua), Tudorel Bratu
(CS Dinamo)
Mijlocaș la deschidere: Tudor
Boldor (CSA Steaua), Daniel Plai

12 medalii pentru „tricolori”
la Campionatele Balcanice

Atletismul românesc a dominat
Campionatele Balcanice de Sală! Nu
mai puțin de 12 medalii au cucerit
sportivii tricolori la competiția ce a
avut loc la Istanbul (Turcia). România
a ocupat primul loc în clasamentul
pe națiuni.
12 medalii, dintre care 5 de aur,
două de argint și cinci de bronz au
obținut atleții români la Campionatele
Balcanice Indoor, cea mai importantă
competiție a sezonului. La concursul
de la Istanbul, România a fost
reprezentată de 26 de sportivi (14 la
masculin și 12 la feminin).
Medaliile au revenit următorilor
atleți români: 400 m - Andrea Miklos
(1), Camelia Gal (3), 800 m - Cristina
Bălan (1), Bianca Răzor (2), 1.500 m
- Roxana Bîrcă (1), 3.000 m - Claudia
Prisecaru (3), 60 mg - Anamaria

Nesteriuc (3), lungime - Florentina
Iușco (1), triplusalt - Andreea
Panțuroiu (1), 4x400 m – Camelia
Gal/Cristina Bălan/Bianca Răzor/
Florina Ștefana (3), 400 m - Cristian
Pîslaru (2), 4x400 m – Cristian
Pîslaru/Robert Parge/Constantin
Andonii/ Vlad Dulcescu (3).
România, locul I în clasamentul
pe medalii
Cele 12 medalii au dus România pe
primul loc în clasamentul națiunilor,
fiind urmată de Ucraina, cu 7 medalii
(5-1-1), și de Turcia, cu 16 medalii
(3-7-6). În competiția feminină,
tricolore s-au clasat pe primul loc al
podiumului, cu 10 medalii (5-14), în
vreme ce atleții români au ocupat
poziția a 11-a, cu 2 medalii (1-1).
SPORTS-NET GROUP

FOTO: Daniel Nechita
(CSA Steaua)
Aripi: Robert Neagu (CSA Steaua),
Marius Simionescu (Timișoara
Saracens), Nicolas Onuțu (CS Vienne
Rugby), Ionuț Dumitru (CSA Steaua),
Cătălin Fercu (Timișoara Saracens)
Centri: Vlăduț Popa (Timișoara
Saracens), Florin Vlaicu (CSA Steaua),
Taylor Gontineac (Clermont Espoirs),
Moa Maliepo (Timișoara Saracens)
Fundaș: Paul Popoaia (CSM Știința
Baia Mare), Ionel Melinte (Timișoara
Saracens)
Staff-ul tehnic: Andrew Robinson
– antrenor principal, Lasha
Tavarkiladze – antrenor asistent,
Sosene Anesi – antrenor asistent,
Florin Tașcă – preparator fizic, Dan
PUBLICITATE

Wanya Crangu – doctor, Gheorghe
Fotu – kinetoterapeut, Cristian
Giumba – kinetoterapeut, Daniel
Carpo – manager, Daniel Ene –
kitman, Jamie Wilcock, Chris Murell,
Thomas Meredith – videoanaliști.
Programul României în REC 2020:
1 februarie: Georgia – România
41-13, Tbilisi
8 februarie: Portugalia – România
22-11, Caldas da Rainha
22 februarie: România – Spania,
Stadionul Municipal Botoșani
7 martie: Rusia – România,
Krasnodar
14 martie: România – Belgia,
Stadionul Municipal Botoșani
sursa: frr.ro
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SCM U Craiova își păstrează locul
secund în Divizia A1

Partida s-a disputat în Sala Polivalentă
din Bănie și a contat pentru etapa cu
numărul 16 din Divizia A1.
Echipa de volei masculin, SCM U
Pentru SCM U Craiova au evoluat:
Craiova, a câștigat duelul cu U Cluj, Jovanovic 5p, Wawrzyńczyk 10p,
scor 3-1 (25-13, 20-25, 25-22, 25-20). Călin 5p, Lică 20p, Lupu 15p, Sestan
7p – Majstorovic (L). Au mai intrat pe
parcurs: Suson 10p – Diaconescu (L).
După această victorie, oltenii
își păstrează poziția secundă în
clasamentul Diviziei A1, dar riscă să
fie depășiți de voleibaliștii de la Zalău,
cei care mai au două meciuri restante
de disputat. Una dintre partide se
va desfășura chiar astăzi, de la ora
18:00, între Zalău și Unirea Dej, iar
următoarea restanță va fi împotriva
Gloriei Buzău.
Rezultatele etapei cu numărul 16: 25, 14-25, 19-25)
SCM U Craiova – U Cluj 3-1 (25Gloria Buzău – CSM Câmpia Turzii
13, 20-25, 25-22, 25-20)
3-1 (25-16, 21-25, 25-15, 25-15)
Arcada Galați – Unirea Dej 3-1
UV Timișoara – Dinamo 0-3 (18Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

(25-12, 25-21, 25-27, 25-16)
Explorări Baia Mare – Volei
Municipal Zalău 2-3 (25-24, 25-24,
25-27, 18-25, 11-25)

FOTBAL JUDEȚEAN

S-au stabilit „optimile”, la Mehedinți

Comisia de Competiții din cadrul AJF Mehedinți a stabilit programul optimilor de
finală ale Cupei României
în duelul cu reprezentanta județului
Gorj, Gilortul Târgu Cărbunești. După
ce s-au impus cu 2-1 la Strehaia,
mehedințenii au fost învinși cu 3-0
în deplasare.
Comisia de Competiții a AJF
Mehedinți a mai stabilit și programul
sezonului de primăvară din cadrul
campionatului județean. Astfel,
returul Ligii a IV-a și al Ligii a V-a
începe pe 14 martie și se încheie
PUBLICITATE

Faza 1/8 va avea loc pe data de
1 martie, după următorul program:
Avântul Bistrița – Victoria Vânju
Mare, Inter Crăguiești – CS Strehaia,
AS Noapteșa – Viitorul Șimian,
Știința Broșteni – Pandurii Cerneți,
ASG Hinova – Inter Salcia, Coșuștea
Căzănești – AS Turnu Severin,
Viitorul Dârvari – AS Obârșia de
Câmp și Viitorul Cujmir – Recolta
Dănceu. Sferturile de finală ale Cupei

României - faza județeană Mehedinți
sunt programate pe data de 8 martie.
Anul trecut, Cupa României faza județeană Mehedinți a fost
adjudecată de CS Strehaia, care a
dispus în finală de Recolta Dănceu, cu
1-0. În primul tur al Cupei României
– faza națională, CS Strehaia a fost
eliminată de doljenii de la CS Cârcea,
scor 0-2. Tot CS Strehaia a câștigat
și campionatul județean, dar a clacat

în luna iunie. Pe 13 iunie (turul),
respectiv 20 iunie (returul), va avea
loc barajul pentru promovarea în Liga
3. Tragerea la sorți este planificată
luna aceasta, iar campioana de
la Mehedinți va întâlni una dintre
reprezentantele județelor CarașSeverin, Timiș, Arad, Hunedoara
sau Gorj.
Mircea OGLINDOIU
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FCU Craiova, bilanț pozitiv în
stagiul din Antalya!

Echipa lui Trică a pus accent și pe rezultate și nu a pierdut nici un meci în
cantonamentul din Turcia
Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
Nouă teste a disputat liderul din
C4 în stagiul centralizat din Antalya. A
câștigat 4 dintre ele, iar 5 s-au încheiat
la egalitate. 20 de goluri au marcat
alb-albaștrii lui Trică în partidele
de verificare, rezultând o medie de
peste 2 goluri pe meci. Stoenac a fost
golgheterul din amicale, cu 6 reușite,
urmat de Dragu – 4 goluri și Boția, 3.
Cele mai însemnate rezultate au
fost victoria cu 3-2 în fața celor de la
Rapid București, echipă ce se bate la
promovare în prima ligă și remiza 4-4
cu SV Ried, liderul din liga secundă
austriacă. În ultima partidă, câștigată
cu 2-1 în fața juniorilor lui Dinamo
Kiev, Trică a mizat pe: Chindriş Cristiu, Suciu, Dănănae, Riza - Pop,
Zanfir - Raicea, Rogoveanu, Zimţa

- Dragu. Au mai jucat: M. Enache,
Stoenac, Tănase şi Boţia.
FCU s-a întors duminică în
România. Programul de pregătire va
continua pe plan local, unde oltenii
mai au stabilite două partide amicale,
în compania celor de la ACSO Filiași
și CSM Reșița.
Rezultatele FCU Craiova în Antalya
FCU Craiova – Ansan Greeners
1-1 (Dragu)
FCU Craiova – Rapid București 3-2
(Stoenac, Raicea, Rogoveanu)
FCU Craiova – Ripensia Timișoara
1-1 (Dragu)
FCU Craiova – SV Ried 4-4 (Raicea,
Bălan, Stoenac, Boția)
FCU Craiova – Vorskla Poltava U21
3-2 (Boția, Dragu, Stoenac)
FCU Craiova – FK Kit-Go Pehchevo
3-2 (Stoenac 2, Boția)

CSU Craiova, mână de
ajutor de la Dinamo!

FCU Craiova – Arsenal Tula 1-1
(Zanfir)
FCU Craiova – Rusia U19 2-2

(Bălan, Stoenac)
FCU Craiova – Dinamo Kiev U21
2-1 (Tănase, Dragu)

Oamenii de fotbal văd deja FCSB ieșită din bătălia
pentru titlu: „E greu să țină ritmul și cu Craiova!”

Dinamo a câștigat derby-ul cu
FCSB, scor 2-1, fapt care avantajează
în primul rând CSU Craiova, întrucât
formația lui Becali rămâne la trei
puncte în urma oltenilor. Astfel,
indirect, Dinamo îi dă o mână de
ajutor lui CSU în bătălia pentru
titlu. Mai mult, CSU poate încheia
pe primul loc sezonul regulat dacă
învinge la un scor mai mare de 2-0
CFR Cluj, în meciul de pe Oblemenco,

VREMEA
ÎN OLTENIA

CRAIOVA
Max.
Min.

16 C
5oC
o

din etapa 26.
„Până la urmă, nu e o întâmplare.
Echipa nu funcţionează la parametrii
normali, când aveau mai mare
nevoie de suflu. Nu ştim care sunt
cauzele dar, în ritmul acesta, e greu
să mai ţină pasul chiar şi cu Craiova,
nu numai cu CFR”, a spus Narcis
Răducan la finalul meciului pierdut
cu 2-1 de FCSB pe Arena Națională,
duminică seara.

SLATINA 16/5oC TÂRGU JIU

15/40C

SEVERIN 15/4 C RM. VÂLCEA 15/4 C
o

o

4.7748
223.7158

4.4026
5.7369

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfântul Leon, Papa al
Romei

