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Mită mică, refuzată de un echipaj de
polițiști de frontieră

Un cetățean sirian este cercetat
pentru că a încercat să dea mită
poliţiştilor de frontieră mehedințeni
pentru a nu fi acuzat de trafic de
migranți. Poliţiştii de frontieră din
cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră
Svinița - Mehedinți- I.T.P.F. Timişoara
au depistat doi cetăţeni sirieni, care
intenționau să ajungă ilegal în Olanda,
cu ajutorul unui conațional, rezident
în România. Pe timpul cercetărilor
călăuza a oferit polițiștilor de frontieră
100 euro mită pentru a li se permite
continuarea deplasării.
Șoferul sirian este cercetat pentru
săvârşirea infracţiunilor de trafic de
migranţi și dare de mită, iar celelalte
două persoane au fost preluate de
lucrători ai Inspectoratului General
pentru Imigrări.
Poliţiştii de frontieră din cadrul
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Svinița, judeţul Mehedinți, au
declanşat o acţiune specifică pe
linia combaterii migraţiei ilegale
în zona de competenţă. Astfel, pe
drumul naţional care face legătura
între localităţile Sviniţa şi Berzasca,
a fost oprit la control un autoturism,
marca Ford Mondeo, înmatriculat
în România, în care se aflau trei
persoane. Polițiștii de frontieră au
procedat la legitimarea şoferului
stabilind că autoturismul era condus
de un cetățean sirian, în vârstă de 55
de ani, rezident în România. Alături
de șofer se aflau doi pasageri, alți
doi cetățeni sirieni, care nu aveau
documente asupra lor.
În urma verificărilor efectuate de
polițiștii de frontieră, s-a stabilit faptul
că cei doi sirieni, în vârstă de 34 şi42
de ani, au trecut ilegal frontiera din
Serbia în România, pe jos, de unde
au fost preluați de șoferul rezident în
România. Cei doi sirieni intenționau
să ajungă în Olanda şi urmau să-i
plătească conaționalului lor suma de
8.000 de euro/persoană.
Pe timpul cercetărilor şoferul
a încercat să ofere poliţiştilor de
frontieră suma de 100 euro pentru
a trece cu vederea implicarea în
activitatea infracțională. Deși i s-a
atras atenția că fapta sa poate
constitui infracțiune de dare de mită,
cetățeanul sirian a insistat. Astfel,
un lucrător din cadrul Sectorului
Poliţiei de Frontieră Svinița a sesizat
ofițerii din cadrul Serviciului Județean
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că un cetățeanul sirian, a încercat sa
ofere unui polițist de frontieră suma
de 100 de euro, cu titlu de mită.
,,În cauză, poliţiştii de frontieră
efectuează cercetări, sub coordonarea
unui procuror din cadrul Parchetului
de pe lângă Tribunalul Mehedinţi,sub
aspectul săvârşirii infracţiunii de
trecere frauduloasă a frontierei de
stat pentru cei doi pasageri sirieni,
respectiv de trafic de migranți și dare
			

			

de mită pentru șoferul sirian, rezident
în România. Totodată, cele două
persoane din Siria au fost preluate
de lucrători ai Inspectoratului
General pentru Imigrări, la finalizarea
cercetărilor fiind dispuse măsurile
legale care se impun” a declarat
purtătorul de cuvânt al Poliției de
Frontieră Mehedinți, agent şef de
poliție Corina Moraru.
Iulian Gogonea

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

21.02

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Fârtăţeşti

PTA Giuleştii de Sus, PTA SNP Petrom (terţ)

09:00 - 17:00

Bălceşti

PTA Pârâu 1, PTA Pârâu 2, PTA Staţie Epurare
Bălceşti (terţ)

09:00 - 17:00

Scundu

09:00 - 17:00

Orleşti

PTA Scundu 1, PTA Scundu 2 - sat Scundu,
PTA Blejani 1, PTA Blejani 2, PTA Blejani 3 sat Blejani, PTA Avrămeşti 1, PTA Avrămeşti
2 - sat Avrămeşti
PTA Orleştii de Sus 1, PTA Orleştii de Sus 2,
PTA Orleştii de Sus 3, PTA Orleştii de Sus
4 - sat Orleştii de Sus, PTA Orleştii de Jos
2 - sat Orleştii de Jos, PTA CAP Orleşti (terţ)

09:00 - 16:00

Craiova

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

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

Craiova

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

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

24.02

PTA 3 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
PTCZ A.I. Cuza Băileşti - bl. 9

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Procesul fraudelor cu fonduri europene de
la Craiova Water Park continuă luna viitoare
Judecătorii de la Tribunalul
Dolj au amânat și la termentul
de ieri procesul fraudelor cu
fonduri europene de la Craiova
Water Park. Nouă persoane și
trei firme sunt judecate în acest
dosar pentru infracțiuni între care
sunt fraude cu fonduri europene,
dare și luare de mită, spălare a
banilor, fals, respectiv instigare și
complicitate la aceste infracțiuni,
la Craiova Water Park.
La mai bine de trei ani de la trimiterea
în judecată, procesul fraudelor cu fonduri
europene de la Craiova Water Park
pare departe de final. Judecătorii de la
Tribunalul Dolj au decis la termenul de
ieri amânarea cauzei pentru luna viitoare.
Reamintim că, pe 28 noiembrie 2016
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj dosarul în
care procurorii DNA – Serviciul Teritorial
Craiova au dispus trimiterea în judecată a
lui Cristian Dobre, la data faptelor asociat
majoritar în cadrul SC Polystart Impex SRL,
pentru participaţie improprie (sub forma
instigării) la folosire sau prezentare cu
rea-credinţă de documente ori declaraţii
false, inexacte sau incomplete, dacă
fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept
de fonduri europene cu consecinţe
deosebit de grave, săvârşită în formă
continuată (5 acte materiale), dare de
mită, instigare la infracţiunea de spălare
a banilor, instigare la fals în înscrisuri sub
semnătură privată în formă continuată
(5 acte materiale); Luis Guilherme
Gomes de Almeida, la data faptelor
administrator al SC Polystart Impex
SRL, acuzat de participaţie improprie la
folosire sau prezentare cu rea-credinţă de
documente ori declaraţii false, inexacte
sau incomplete, dacă fapta are ca
rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri
europene cu consecinţe deosebit de
grave, săvârşită în formă continuată (5
acte materiale), dare de mită, spălare a
banilor, fals în înscrisuri sub semnătură
privată în formă continuată (5 acte
materiale); Cezar Răzvan Romanescu,
diriginte de şantier şi reprezentant al SC
Project THC SRL, acuzat de complicitate
la participaţie improprie la folosire
sau prezentare cu rea-credinţă de
documente ori declaraţii false, inexacte
sau incomplete, dacă fapta are ca
rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri
europene cu consecinţe deosebit de
grave, săvârşită în formă continuată (5
acte materiale), luare de mită, spălare a
banilor, fals în înscrisuri sub semnătură
privată în formă continuată (7 acte
materiale); cei trei fiind plasați sub
control judiciar. În plus, în stare de
libertate au fost deferiți justiției, în acest
dosar, și Viorel Florescu, manager tehnic

construcţii civile, desemnat prin dispoziţie
a primarului municipiului Craiova în
echipa de implementare a proiectului;
Tudor Răgălie, arhitect; Mariana Sabău
şi Gheorghe Gavrilă, inginer structurist
respectiv verificator al proiectului tehnic
„Craiova Water Park”; Marius Florin
Romanescu; Irina Liliana Cojocaru;
precum şi societăţile POLYSTART IMPEX,
SC PROJECT THC SRL şi SC IDP PROIECT
SA.
Potrivit anchetatorilor, Primăria
Craiova a încheiat, pe 6 februarie 2013,
un contract de lucrări cu o asociere de
firme din care făcea parte şi SC Polystart
Impex SRL, controlată de Cristian Dobre,
pentru realizarea unui complex de
agrement acvatic în parcul Tineretului
din Municipiul Craiova, proiect finanţat
din fonduri europene, în valoare totală
de 80.699.200 lei.
„În acest context, în perioada
2013-2014, inculpatul Dobre Cristian
a coordonat un întreg mecanism prin
care au fost denaturate situaţiile de
lucrări privind realizarea unuia dintre
obiectivele contractului. În acest sens, a
fost schimbată integral, fără respectarea
prevederilor legale, structura de rezistenţă
a unei clădiri din cadrul complexului,
urmărindu-se reducerea costurilor
ocazionate de execuţia lucrărilor, în raport
cu proiectul tehnic iniţial şi devizul ofertă,
astfel încât diferenţa în plus dintre sumele
de bani solicitate şi obţinute din fondurile
europene, respectiv bugetul naţional şi
sumele de bani cheltuite pentru execuţia
obiectivului să fie însuşită pe nedrept”, au
reţinut anchetatorii în rechizitoriu.
În plus, cu privire la Cristian
Dobre, procurorii anticorupție au
consemnat: „Concret, contribuţia sa a
fost materializată, printre altele, astfel:
a dispus ca lucrările asumate să fie
executate în regim de antreprenoriat
– p r i n s u b c o n t ra c t a r e , î n t o t a l ă
contradicţie cu contractul de execuţie
încheiat cu Primăria Craiova; a decis
împreună cu inculpatul Luis Guilherme
Gomes de Almeida de a reproiecta
integral documentaţia tehnică privind
structura de rezistenţă a unuia dintre
obiective pentru reducerea semnificativă
a cheltuielilor de execuţie, având
o relaţie directă în acest sens cu
coordonatorul de proiect – arhitect
şef Răgălie Tudor; s-a implicat direct
în stabilirea preţului contractat cu
furnizorii de materiale; a dispus prin
intermediul inculpatului Luis Guilherme
Gomes de Almeida ca în relaţia cu
beneficiarul lucrării săfie înaintate
spre decontare în intervalul august
– decembrie 2013, prin intermediul
liderului de asociere situaţii de lucrări
necorespunzătoare realităţii în care au
fost consemnate valori mult superioare

cantitativ şi efectiv executate, cu
consecinţa obţinerii unui folos necuvenit
de 4.473.432 lei la care se adaugă TVA
în valoare de 1.073.623,78 lei; a avut
în permanenţă reprezentarea fraudei
realizate şi modalitatea prin care s-a
asigurat obţinerea folosului necuvenit,
solicitând şi primind în mod regulat,
prin intermediul inculpatului Luis
Guilherme Gomes de Almeida, rapoarte
din care rezulta efectiv diferenţa
dintre ce se înainta spre decontare
beneficiarului şi ce se executa efectiv;
a cunoscut în mod direct că o parte
din materiale şi manopera decontată
către beneficiar, aferentă lucrărilor
„executate” în şantierul Craiova Water
Park sunt folosite în alte scopuri, sens
în care personal a dispus subordonaţilor
să-i fie asfaltată o alee din vecinătatea
gardului locuinţei sale, fără a fi
interesat de costuri şi fiind deplin
conştient că valoarea materialelor
şi a forţei de muncă va fi decontată
de societate prin situaţiile de lucrări
înaintate Primăriei Craiova”, se mai
arată în rechizitoriu.
O parte din activitatea infracţională
a lui Dobre, referitoare la derularea şi
decontarea lucrărilor, a fost cunoscută
şi de Florescu Viorel, reprezentant al
Primăriei Craiova, desemnat în echipa
de implementare a proiectului, dar şi

de inculpaţii Sabău Mariana şi Gavrilă
Gheorghe.
„Inculpatul Dobre Cristian, pentru
a-şi asigura sprijinul dirigintelui de
şantier Romanescu Cezar Răzvan, a
remis acestuia, indirect prin intermediul
altor persoane (inculpaţii Luis Guilherme
Gomes de Almeida şi Cojocaru Irina
Liliana), sume de bani necuvenite,
inclusiv sub forma unui contract fictiv
de prestări servicii (în total 115.426,56
lei şi 7.000 euro). Pentru a ascunde şi
disimula adevărata provenienţă a sumei
de 115.426,56 lei, obţinută de către
dirigintele de şantier în modalitatea
de mai sus, inculpatul Romanescu
Marius Florin a semnat şi ştampilat
două rapoarte de activitate ataşate
ca documente justificative la două
facturi fiscale, cunoscând că activităţile
menţionate în cuprinsul acestora nu
fuseseră executate”, mai arată procurorii.
Potrivit DNA, inculpaţii au prejudiciat
Primăria Craiova şi Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice cu
suma totală de 5.547.055 lei (aproximativ
1.232.678 euro).
În plus, alte două persoane implicate în
activitatea infracțională și-au recunoscut
vinovăția pe parcursul cercetărilor și au
fost deja condamnate la câte 3 ani de
închisoare cu suspendare.
Camelia SÂRBU

Pretind că vor să-ți dea
pomană, dar te lasă fără bani
Doi bătrâni din Craiova au rămas
fără agoniseală, după ce un bărbat şi
o femeie le-au furat banii. Aceştia le-au
intrat în casă sub pretextul că vor să le
ofere pomană.
Bărbatul, împreună cu o femeie de 33
de ani, ar fi sustras suma de aproximativ
34.000 de lei din locuințele a 4 persoane
din Craiova. Bărbatul, de 37 ani, din Mizil,
Prahova, a fost reţinut pentru 24 de ore.
Femeia, care i-ar fi fost complice, este în
continuare căutată de polițiști.
„În cursul zilei de 17 februarie a.c.,
polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Craiova
au reținut pentru 24 de ore un bărbat
de 37 de ani, din Mizil, județul Prahova,
acesta fiind bănuit de comiterea mai
multor infracțiuni de furt calificat, prin
metoda oferirii de pomană”, a transmis
IPJ într-un comunicat de presă.
Persoanele păgubite au vârste
cuprinse între 78 și 90 de ani și susțin că
au fost abordați de cele două persoane
în timp ce se aflau la locuințele lor, sub
pretextul oferirii de pomană.
Potrivit reprezentanților
Inspectoratului de Poliție Dolj, furtul
prin metoda „POMANA” se desfășoară
astfel: „ ... persoane, de multe ori de

sex feminin, îmbrăcate în haine închise
la culoare (de doliu), se prezintă la ușile
vârstnicilor cu produse alimentare, pentru
pomenirea unor rude decedate, iar în
timp ce una dintre persoane vorbește
cu proprietarul, cealaltă sub diverse
pretexte (de exemplu: folosirea toaletei),
scotocește prin casă.În alte situații,
infractorii oferă cu titlu de „pomană” sume
mici de bani, dar înmânează viitoarelor
victime bancnote cu valoare mai mare și
solicită rest. După ce gazda care primește
„pomana” înmânează restul, infractorul
solicită bancnote de o altă valoare decât a
celor primite. În această situație, victima
este nevoită să acceseze un alt loc de
depozitare a banilor sau să meargă într-o
altă încăpere pentru a da curs cerinței
acestei persoane. În acest timp infractorii
sustrag bani, bijuterii sau alte bunuri mici
și de valoare care pot fi ascunse ușor în
buzunare. În scurt timp aceștia încheie
discuția cu proprietarii și se fac nevăzuți”.
Reprezentanții poliției sfătuiesc
cetățenii să nu primească necunoscuți în
casă și să țină banii și lucrurile de valoare
în locuri puțin accesibile.

Cristina Pleșoianu
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Accident feroviar în Olt. Se anunţă
posibilii vinovaţi

Circulaţia feroviară între
Drăgăneşti Olt şi Caracal, unde un
marfar a deraiat duminică noaptea,
ar putea fi reulată pe un fir. S-a lucrat
continuu la ridicarea vagoanelor
căzute şi repararea căii ferate.
Trei dintre vagoanele care au
căzut şi pe cel de-al doilea fir au
fost ridicate luni noaptea, iar marţi
s-a acţionat cu macaraua de mare
tonaj pentru ridicarea și repunerea
pe șină a celui de-al patrulea vagon
răsturnat pe firul I.
Potrivit purtătorului de cuvânt al
CFR Infrastructură, Oana Brînzan,
s-a intervenit pentru descărcarea
cerealelor din vagoanele deraiate
pe podeț și repunerea lor pe șină
cu ajutorul vinciurilor, iar personalul
Diviziei Linii a desfăşurat lucrări
de reparații la linie și înlocuirea

traverselor, în zona podețului.
Eforturile au fost depuse pentru
reluarea circulaţiei feroviare pe firul
I, însă până la închiderea ediţiei
acest lucru nu s-a întâmplat. În
paralel, personalul feroviar continuă
reparaţiile şi pe firul II.
Linia de cale ferată a fost distrusă
pe o porțiune de 100 m pe firul II,
iar pe firul I, pe o lungime de 30 m.
Trenul de marfă aparţine unui
operator privat, era încărcat cu
cereale şi circula pe relaţia Craiova
– Bucureşti Nord, pe magistrala
900. Duminică noaptea, între staţiile
Fărcaşele şi Drăgăneşti-Olt, 13 dintre
cele 37 de vagoane ale trenului au
deraiat. Cinci vagoane s-au răsturnat
şi pe celălalt fir de mers, astfel că
traficul feroviar în zona a fost închis.
Vinovat de producerea

accidentului feroviar pare să fie
găsit operatorul privat. Președintele
Uniunii Teritoriale a Sindicatului
Mișcare Comercial, Regionala CFR
Craiova, Cristi Cațilă, spune, pentru
Medifax, că anchetatorii au descoperit
că garnitura a sărit de pe șine pentru
că ar fi avut o încărcătură prea mare.
„Prima ipoteză luată în calcul
este supratonajul. A fost măsurată
încărcătura din trei vagoane și asta
s-a stabilit, dar se va face o expertiză.
Acolo restricția era de 70 km/h”.
Accidentul este anchetat de o
comisie mixtă Procuratură/Agenția
de Investigare Feroviară Română
(AGIFER).
“Înainte de efectuarea călătoriei,
recomandăm publicului călător să
solicite informaţii despre modificările
înregistrate, în această perioadă, în

traficul feroviar pe relația București Craiova și retur la numărul de telefon
021/9521 (INFO CFR).
Compania Naţională de Căi Ferate
CFR S.A. transmite scuze călătorilor
pentru disconfortul creat de acest
eveniment şi îi asigură că toate
intervenţiile desfăşurate la faţa locului
au drept scop redeschiderea traficului
feroviar în condiţii de siguranţă”, a
mai declarat Oana Brînzan, purtătorul
de cuvânt al CFR.

Dosarul Caracal rămâne la Tribunalul Olt

Magistraţii Curţii de Apel Craiova
au respins cererea de strămutare de
la Tribunalul Olt a dosarului Caracal,
cerere formulată de părinţii Alexandrei
Măceşanu. Aceştia ar fi vrut să se
judece în orice alt judeţ din ţară, nu
Olt sau Dolj.
„Respinge, ca nefondată, cererea
de strămutare formulată de petenţii
Măceşanu Tudoriţa şi Măceşanu Ion.
Obligă pe fiecare petent la câte 25
lei cheltuieli judiciare avansate de
stat. Conform art. 275 alin. 6 C.p.p.,
onorariile apărătorilor desemnaţi din
oficiu pentru intimaţii-inculpaţi Dincă
Gheorghe şi Risipiţeanu Ştefan, în
sumă de câte 313 lei fiecare, rămân
în sarcina statului şi se vor vira către
Baroul Dolj din fondurile Ministerului
Justiţiei. Fără cale de atac. Pronunţată
în şedinţă publică, azi, 18.02.2020”,

este soluţia instanţei.
Aurel Moldovan, avocatul familiei
Măceşanu a afirmat că au solicitat
strămutarea acestui dosar pentru
că au „suspiciuni rezonabile că acel
judecător va fi imparţial şi va judeca
după cum i se va dicta”, nu după
probele administrate în această cauză.
„Din punctul meu de vedere,
pentru a înlătura orice suspiciune
rezonabilă cu privire la acest aspect,
ar trebui să trimită dosarul undeva
spre Tribunalul Mehedinţi sau oriunde
în altă parte, mai puţin în Dolj şi Olt.
Ştim bine că procurorul Vasilescu a
instrumentat această cauză şi, din
câte am înţeles, soţia acestuia este
judecător la Curtea de Apel Craiova”, a
spus avocatul familiei Măceşanu.
Părinţii Alexandrei au fost prezenţi
în sala de judecată și s-au întâlnit

pentru prima dată cu Gheorghe Dincă,
moment pe care l-au suportat foarte
greu.
Întrebat cum i s-a părut Gheorghe
Dincă, Ion Măceşanu, tatăl Alexadrei,
a afirmat că acesta „era senin, aranjat,
îmbrăcat, bărbierit, chiar arăta bine, ca
şi când nu ar fi făcut nimic”.
Întrebat de instanţă dacă doreşte
ca dosarul să fie strămutat, Gheorghe
Dincă a spus că el vrea ca dosarul să fie
judecat de magistraţii din Olt, pentru
că „nu are nicio legătură cu interlopii
de acolo”.
G h e o r g h e D i n c ă ş i Ş t e fa n
Risipiţeanu rămân în arest preventiv,
după ce Tribunalul Olt a dispus, pe 7
februarie, menţinerea acestei măsuri
preventive faţă de cei doi inculpaţi,
iar Curtea de Apel Craiova a menţinut
această decizie, respingând, pe 17

februarie, contestaţia formulată de
Risipiţeanu. Pe 15 ianuarie a fost
înregistrat la Tribunalul Olt rechizitoriul
trimis de DIICOT prin care s-a dispus
trimiterea în judecată a celor doi
inculpaţi din „cazul Caracal”, Gheorghe
Dincă (pentru infracţiunile de trafic de
persoane, trafic de minori, viol – două
fapte, omor calificat – două fapte,
profanare de cadavre – două fapte) şi
Ştefan Risipiţeanu (pentru infracţiunea
de viol). Dincă este acuzat că le-a ucis
pe cele două fete – Luiza Melencu şi
Alexandra Măceşanu – în locuinţa sa
din Caracal şi a fost trimis în judecată,
de către procurorii DIICOT, pentru
trafic de persoane, trafic de minori,
viol, omor calificat şi profanarea de
cadavre.
Risipiţeanu a fost trimis în judecată
pentru viol.

EVENIMENT

15 imigranţi, într-o remorcă frigorifică, la Calafat

15 imigranţi din Siria, Irak şi
Afganistan au fost găsiţi ascunşi în
remorca frigorifică a unui camion.
Aceştia încercau să treacă graniţa
ilegal, prin vama Calafat. Camionul
era condus de un grec.
Imigranţii au spus că s-au urcat
în remorcă în Grecia, fiind ajutaţi
de un cetăţean a cărui identitate
nu o cunosc, plătind 6.000 de euro
fiecare, cu intenţia de a ajunge în
Italia.

„În Punctul de Trecere a Frontierei
Calafat, județul Dolj, s-a prezentat
pe sensul de intrare în ţară un
cetăţean grec la volanul unui camion
înmatriculat în Bulgaria. Acesta era
însoţit de un conaţional care avea
calitatea de şofer de rezervă. Astfel,
camionul tracta o remorcă frigorifică
goală, având destinaţia Italia.
În baza analizei de risc, echipa
comună de control, formată din
polițiști de frontieră români și bulgari,

a efectuat un control amănunţit
asupra mijlocului de transport, în
urma căruia au descoperit ascunse,
într-un loc special amenajat în
partea din față a remorcii frigorifice,
cincisprezece persoane de sex
masculin.
În cadrul cercetărilor preliminare,
poliţiştii de frontieră au stabilit faptul
că şase bărbaţi sunt din Siria, cinci
din Irak şi patru din Afganistan,
având vârste cuprinse între 18 şi 40

de ani”, arată Poliţia de Frontieră.
Cei doi șoferi au susţinut că nu
aveau cunoştinţă despre persoanele
ascunse în compartimentul marfă.
Conform protocolului românobulgar, şoferii greci şi cei cincisprezece
bărbaţi au fost preluaţi de autorităţile
bulgare, în vederea continuării
cercetărilor şi dispunerii măsurilor
legale ce se impun.
Eliza RADU
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Copiii cu diabet, tot fără senzori
de măsurare a glicemiei. Spitalul
aşteaptă lămuriri pe lege

Copiii cu diabet, din Oltenia,
dar şi adulţii insulinodependenţi aşteaptă în
continuare să primească
sisteme de monitorizare
continuă a glicemei. Spitalul
Judeţean de Urgenţă (SCJU)
din Craiova a achiziţionat
aceste dispozitive, dar nu
le poate distribui. Aşteaptă
lămuriri pe Ordinul CNAS
care prevede acordarea
senzorilor.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Sute de oameni ar trebui să
beneficieze de aceşti senzori. Cei
mai revoltaţi sunt părinţii copiilor cu
diabet. Ei au ajuns la capătul răbdării
şi nu înţeleg de ce legea nu este
respectată.
Daniela Călugăriţa este din
Râmnicu Vâlcea şi este mama unei
fetiţe diagnosticată în 2012, la
vârsta de 2 ani cu diabet zaharat
tip 1 insulino-dependent. În urma
unui articol publicat în Jurnalul
Olteniei ne-a contactat şi ne-a relatat
problemele cu care se confruntă atât
ea, cât şi alţi părinţi.
„Pentru a supraviețui, un copil cu
diabet insulino dependent are nevoie
de minim 4 injecții de insulină pe zi
și de cel puțin 7 testări ale glicemiei;
toate acestea înseamnă 11 înțepături
pe zi ceea ce provoacă copiilor traume
și fobii când vine vorba de ace,
seringi, analize sau personal medical.
A primit prin Programul Național de
Diabet o pompă de insulină care îi
ușurează administrarea tratamentului
cu insulină, însă în vederea utilizării
cât mai bine a pompei de insulină
este nevoie de testarea glicemiei
(din deget) de 7-9 ori pe zi. Aceste
înțepături multiple, în toți acești ani
(peste 7 ani de la debut până în
prezent), au făcut ca degetelele ei
fine de copil să nu mai aibă un aspect
obișnuit; sunt puțin umflate, pielea
este mai tare și plină de mici cicatrici”,
ne povesteşte Daniela.
Soluția evitării acestor înțepături
multiple, spune ea, este chiar sistemul
de monitorizare continuă a glicemiei.
„Alături de alți părinți, dar și de

instituții și asociații care au empatizat
cu noi, am solicitat ajutor din partea
statului în vederea îmbunătățirii
calității vieții pacienților insulinodependenți.
Adoptarea Ordinului 1328/
2 7. 0 9 . 2 0 1 8 a re p re ze n t a t u n
pas important pentru intrarea în
normalitate și, evident, un ajutor
considerabil pentru fiica mea și
ceilalți peste 3.000 de copii insulinodependenți din România.
Acest Ordin a reglementat
condițiile în care copiii cu diabet,
precum şi adulţii dependenţi de
insulină, să beneficieze de sisteme
de monitorizare a glicemiei şi de
administrare a insulinei decontate
de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate.
De la începutul anului 2019,
persoanele care se încadrează în
criteriile impuse de lege au depus
dosarele la CAS județene pentru a
primi pompele de administrare a
insulinei cu senzori de monitorizare
permanentă a glicemiei. CAS
județene trimit aceste dosare către
centrele regionale menționate în
lege, la care sunt arondate mai
multe județe. (Ordinul 1328/2018
privind modificarea și completarea
Normelor tehnice de realizare a
programelor naționale de sănătate
curative pentru anii 2017 și 2018,
aprobate prin Ordinul președintelui
Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate nr. 245/2017)”, a explicat
femeia.
Bolnavii de diabet din Dolj, Olt,
Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Teleorman,
dar şi Argeş sunt arondaţi centrului
metologic regional Craiova de la
SCJU, conform Programului Naţional
de Diabet.
„Pentru a beneficia de prevederile
acestui Ordin, am întocmit corect
și am depus dosarul la CAS Vâlcea
în Decembrie 2018. Am urmărit
dosarul îndeaproape, acesta a ajuns
la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova alături de dosarele altor
persoane care pot beneficia de acești
senzori (sisteme de monitorizare), în
conformitate cu prevederile legale”,
spune Daniela.
În aprilie anul trecut a fost publicat
în SEAP anunţul pentru achiziţia unor
astfel de sisteme. Achiziţia a fost însă

anulată.
„Menționez că în iulie 2019
singurul, unicul, furnizor de sisteme
de monitorizare a glicemiei era
Medtronic România; pentru mine
personal este un paradox organizarea
unei licitații în condițiile în care există
furnizor unic.
Deci, am aflat că și această
achiziție a fost anulată și acești copii
nu vor beneficia de senzori în viitorul
apropiat, în condițiile în care centrele
de la Timișoara, Iași, București
(Institutul Paulescu, Budimex, Elias,
etc) au finalizat aceste achiziții iar
pacienții din aceste orașe primesc
acești senzori, gratuit!
Consider atitudinea conducerii
SJU Craiova și a Clinicii de Diabet,
Nutriție și Boli Metabolice din cadrul
acestuia ca fiind una extrem de lipsită
de profesionalism, care se joacă
cu starea de sănătate a copiilor cu
diabet”, afirmă Daniela Călugăriţa.
În aceeaşi lună, părinţii copiilor
insulino-dependenți au cerut lămuriri
de la SCJU Craiova şi casele judeţene
de pensii, dar şi Ministerului Sănătăţii
de la care nu au primit un răspuns
nici până astăzi.
S-au cumpărat, dar nu se dau
În decembrie o firmă care
furnizează un alt tip de senzori a
câştigat licitaţia de la SCJU Craiova.
„La momentul acesta începe altă
„nebunie”: cine este firma asta și ce
sisteme de monitorizare a glicemiei
vom primi. Despre firmă, cu o simplă
căutare pe internet nu am aflat mare
lucru: firmă mică, cifră de afaceri pe
măsură, număr de salariați minim.
M-am întrebat cum va putea să
susțină această firmă pregătirea
cadrelor medicale în vederea montării
și monitorizării glicemiei cu acești
senzori; cum va putea să acorde
asistență tehnică (7/7 zile 24/24 ore)
tuturor celor care vor utiliza aceste
sisteme... și multe alte întrebări
legate de aceste aspecte. Problema
cea mai importantă este „care sunt
acești senzori, de unde vin, ce știu
să facă...” și mare lucru nu am aflat
decât că sunt din China, iar pe site-ul
firmei căreia i s-a atribuit contractul
am gasit câteva informații și am
identificat producătorul PocTech
(Zhejiang POCTech Co., Ltd.).

Aflând că s-au achiziționat aceste
sisteme așteptăm, bineînțeles, să
fim sunați și chemați, așa cum se
procedează în celelalte centre, pentru
montarea senzorilor.
Eu și ceilalți părinți ne-am săturat
de așteptare și am început din nou
să cerem informații despre dosare,
achiziții, montare etc... și mirare!!!!...
chiar se pregăteau să ne cheme...
Au fost aleși „cobaii”, câțiva din
fiecare județ care aparține acestui
Centru Regional, au fost trimise
înștiințări către Casele Județene de
Sănătate. Reprezentanții acestora
ne-au contactat pe fiecare în parte
comunicându-ne zilele în care puteam
fi programați pentru montarea
senzorilor”, a declarat Daniela
Călugăriţa.
Femeia spune că a fost programată
în perioada 10-12 februarie, dar
programarea nu s-a respectat:
„Colegilor mei, părinților de la
Craiova, cei care au fost chemați
primii li s-a comunicat că nu au
clarificat procedura de acordare a
consumabilelor. Explicație: sistemul
de monitorizare conține 1 transmiter,
care se folosește o perioadă de
un an, și cei 55 de senzori (un
senzor funcționează 7 zile) tot pentru
un an. Sunt centre în țară unde
consumabilele, senzorii, au fost dați
pacienților pentru 3 luni sau pentru
1 an”.
Reprezentanţii SCJU Craiova au
precizat, pentru Jurnalul Olteniei, că
au fost solicitate lămuriri de la Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate
cu privire la perioada de acordare
a senzorilor, lămuriri care nici până
astăzi nu s-au primit. Ei susţin că nu
vor să încalce legea, iar după ce vor
primi răspuns la întrebări vor începe
acordarea sistemelor de monitorizare
continuă a glicemiei.
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Gorjean în vârstă de 23 de ani, dat
dispărut în Timișoara
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Un tânăr de 23 de ani din Gorj,
jandarm în Timișoara, a fost dat
dispărut. Oamenii legii au început
căutarea acestuia, după ce familia
băiatului, stabilită la Țicleni, nu a mai
primit vești de duminică de la acesta.
Mădălin este considerat un tânăr
fără probleme de comportament.
Familia este disperată, iar fratele
acestuia a plecat la Timișoara să
ajute anchetatorii în căutări. Tânărul
ar fi fost văzut ultima oară, duminică
dimineața, în zona Complexului
Studențesc din orașul în care lucrează.
Polițiștii de la Serviciul de
Investigații Criminale Timiș au văzut
pe camerele de luat vederi că, în data
de 16 februarie, în jurul orei 04:20,
Nisipeanu Mădălin-Ionuţ ar fi plecat

din zona Complexului Studențesc
din Timișoara cu un taxi, iar până în
prezent nu a mai revenit.
Familia nu știe nimic despre locul
în care băiatul ar fi putut să plece,
dar rudele susțin că acesta avea la el
o sumă de bani cu care intenționa să
își cumpere o mașină.
IPJ Timiș transmite public doar
semnalmentele jandarmului din Gorj
astfel: „înălțime 1.65 m, păr șaten,
tuns scurt, ochi căprui. Îmbrăcăminte:
pantaloni albaștri, tricou negru,
o geacă maro, poartă ochelari de
vedere. Oricine poate oferi detalii
cu privire la persoana dispărută este
rugat sa apeleze Serviciul de Urgenţă
112 sau să contacteze cea mai
apropiată unitate de poliție„.
În septembrie 2019, Mădălin a
absolvit şef de promoţie Școala Militară
de Subofițeri Jandarmi „Grigore
Alexandru Ghica” din Drăgășani.

Bărbat din Plopșoru, reținut de polițiști pentru
violare de domiciliu și violență domestică
zile, polițiștii au fost, din nou, sesizați
prin apelul 112 de tatăl bărbatului,
de 41 de ani, despre faptul că ar
avea un nou conflict cu fiul său,
care ar fi exercitat acte de violență
împotriva mamei sale”, se arată întrun comunicat al IPJ Gorj.
Polițiștii au emis un ordin de
protecție provizoriu împotriva
bărbatului, acestuia fiindu-i interzis să
se apropie de mama sa și de locuința
părinților săi pentru următoarele cinci
zile.
Cătălin ANGHEL
PUBLICITATE

Un bărbat în vârstă de 41 de ani,
din comuna Plopșoru, a fost reținut
pentru 24 de ore și introdus în Centrul
de Reținere și Arestare Preventivă al
IPJ Gorj. Polițiștii din cadrul Poliției
Orașului Turceni îl bănuiesc pe acesta
de săvârșirea infracțiunii de violare
de domiciliu și violență domestică.

„În dimineața zilei de 17 februarie
a.c., ar fi pătruns fără drept în curtea
locuinței părinților săi, din localitate
și, pe fondul unor neînțelegeri mai
vechi, ar fi exercitat acte de violență
împotriva mamei sale, de 63 de ani,
motiv pentru care femeia a formulat
plângere. În după-amiaza aceleiași
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Bolnavă de 250 de kilograme,
transportată la spital de pompieri

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
O femeie în vârstă de 77 de
ani, din localitatea Galicea, a fost
transportată la spital cu ajutorul
pompierilor din judeţul Olt. Femeia
are o greutatea de aproximativ 250 de
kilograme, iar salvatorii au intervenit
cu autospeciala pentru transport
victime multiple. Potrivit agerpres.ro,
aceasta acuza insuficienţă respiratorie
şi a fost transportată la Unitatea
de Primiri Urgenţe a spitalului din
Râmnicu Vâlcea.
„În comuna Galicea, sat Bratia din
Vale, s-a intervenit pentru o femeie,
în vârstă de 77 ani. Aceasta acuza
insuficienţă respiratorie. Având în
vedere că pacienta are aproximativ 250
kg şi nu a fost posibilă transportarea solicitată o ambulanţă specială
cu o ambulanţă obişnuită, a fost (ATPVM) de la ISU Olt. Pacienta

a fost scoasă din casă pe geam
de către echipajele de pompieri

militari şi membrii SVSU”, au precizat
reprezentanţii ISU Vâlcea.

S-a dat drept polițist în fața unor minore și a
ajuns pe mâna jandarmilor vâlceni

Un bărbat de 39 de ani a ajuns
pe mâna jandarmilor, după ce a fost
prins în timp ce legitima femei sub
pretextul că este poliţist. Echipajul
de jandarmerie aflat în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, a fost sesizat
în jurul orelor 24.00, printr-un apel
112, să se deplaseze la Spitalul
Judeţean Vâlcea, secţia U.P.U.,

întrucât un bărbat susţinea că i se
aduc expresii şi cuvinte jignitoare de
către cadrele medicale.
„Faţă de cele sesizate, jandarmii
s-au deplasat la spital, ocazie cu
care au procedat la legitimarea
apelantului. Acesta era un sibian în
vârstă de 39 de ani şi se afla în vizită la
un pacient. Pe parcursul verificărilor,

jandarmii au fost din nou sesizaţi,
de această dată în mod direct, de
către două minore aflate în sala
de aşteptare a spitalului, cu privire
la faptul că bărbatul îşi declinase
calitatea de poliţist şi le solicitase
actele de identitate fără niciun
motiv. Având suspiciunea rezonabilă
cu privire la săvârşirea unei fapte

de natură penală, bărbatul a fost
percheziţionat corporal, moment
în care au fost găsite actele de
identitate ale fetelor”, se arată într-un
comunicat al Jandarmeriei Vâlcea.
Jandarmii au întocmit actele de
sesizare şi le-au predat Poliţiei Vâlcea
pentru continuarea cercetărilor.
Cătălin ANGHEL

Un adolescent de 16 ani a bătut un polițist

Foto: evenimentvalcean.ro

Un minor în vârstă de 16 ani a
fost reţinut după ce a lovit un polițist.
Se pare că incidentul a avut loc în
weekend, la Horezu, unde un echipaj
mixt format din doi poliţişti şi un

jandarm a intervenit în urma unei
sesizări privind un scandal într-un
local.
În timpul manevrelor de
imobilizare, după ce un agent de
poliţie a reușit aplicarea unei cătușe
pe mâna stângă a suspectului,
în sprijinul acestuia din urmă au
intervenit alte persoane (rude,
respectiv prieteni ai suspectului)
care au cerut organelor de poliție să
îl lase în pace pe acesta. Suspectul,
profitând de situaţia creată a reușit
să se elibereze şi, în încercarea de
a scăpa, a lovit, cu cătușa, în zona
capului, pe agentul de poliţie, reuşind
să părăsească locul comiterii faptei.
„Poliţiştii din cadrul Poliţiei
oraşului Horezu au fost sesizaţi
cu privire la un scandal ce are loc
într-un local de pe raza oraşului. La

faţa locului a ajuns un echipaj mixt,
format din doi poliţişti şi un jandarm,
care au procedat la imobilizarea şi
încătuşarea unui tânăr de 16 ani. În
timpul încătuşării a rezultat rănirea
unui poliţist, ca urmare a încercărilor
tânărului de a se elibera, totodată
acesta reuşind să plece de la faţa
locului. El a fost identificat în cel
mai scurt timp de către poliţişti pe
raza localităţii Pietrari. Acesta a
fost dus la Poliţia oraşului Horezu
iar apoi la Parchet, în vederea
dispunerii măsurilor legale, potrivit
competenţei”, a declarat Cătălin
Udrea, purtătorul de cuvânt al
Inspectoratului de Poliţie Judeţean
(IPJ) Vâlcea.
În aceleaşi împrejurări, agentul
de politie a fost examinat medical,
constatându-se că nu se impune

internarea acestuia, prezentând
diagnosticul: excoriație-regiunea
frontală pentru care necesită 2-3 zile
de îngrijiri medicale.
Paradoxal, incidentul a avut loc la
sfârșitul unei săptămâni în care 71 de
polițiști au fost angrenaţi într-o razie
de amploare, ce-i drept, în municipiul
Râmnicu Vâlcea.
Oamenii legii au desfășurat și
activități în barurile și cafenelele de pe
raza municipiului, pentru identificarea
elevilor care absentează de la
cursurile unităților de învățământ,
fiind identificați și legitimați 17 elevi,
urmând să fie informate conducerile
unităților școlare pentru dispunerea
de măsuri disciplinare. Totodată,
razia a beneficiat și de sprijinul
jandarmilor.
Cătălin ANGHEL
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TVR 1

07:00		Matinal
09:45		Teleshopping
10:00		Ca’n viaţă
11:00		Teleshopping
11:30		M.B. - Doamna
			cu trandafiri
12:45		Tribuna
			partidelor
			parlamentare
13:10		Aventura urbană
14:00		Telejurnal
14:55		Vorbeşte corect!
15:10		Convieţuiri
16:45		Fan/ Fun urban
17:15		Tărâmul dintre vânturi
18:35		Nadine
19:30		Vorbeşte corect! (R)
19:40		Sport Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:00		Izolaţi în România
22:30		Adevăruri despre trecut
23:00		Romani care au
			schimbat lumea
23:30		Hobiţa, Coloana
		
şi tractorul
00:00		Telejurnal
00:30		Conexiuni pe
		
harta timpului
01:00		Nadine (R)
02:00		Replay (R)
02:50		Discover Romania
03:00		Exclusiv în România (R)
03:40		Constructorii
			de visuri (R)
04:05		Vorbeşte corect! (R)
04:10		Telejurnal (R)

HBO

07:45		Bohemian
			Rhapsody
10:00		Green Book:
			O prietenie
			pe viață
12:10		Omul-Păianjen:
		
În lumea
			păianjenului
14:05		Miracolul
16:20		Clubul femeilor
		
dezlănţuite
18:05		Ralph rupe netu’
20:00		Stockholm
21:35		Outsider
22:30		Înrudiți
00:10		Confesiunile
			unei minți
			periculoase
02:05		Băieți răi
04:05		Gran Torino
06:00		Omul-Păianjen:
		
În lumea
			păianjenului

PROGRAME TV Miercuri, 19 Februarie 2020
PRO TV

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

19:00		Ştirile Pro Tv
20:30		Imperiul leilor
22:30		Pe bune?!
23:30		Ştirile Pro Tv
00:00		Hitman:
			Agent 47 (R)
02:00		Lecţii
			de viaţă (R)
03:00		Vorbeşte
			lumea (R)
05:00		Ce spun
			românii (R)
06:00		Ştirile
		
Pro Tv

PRO CINEMA

07:45		919 Fifth Avenue (R)
09:45		La bloc (R)

12:15		O ceaşcă de iubire (R)
14:15		Cântec de leagan (R)
16:15		Tribul din fundu’ gradinii
18:15		La bloc
20:30		Automata
22:45		Lady Bloodfight
00:45		Automata (R)
02:45		Lady Bloodfight (R)

ANTENA 1

07:00		Observator
08:00		Neatza cu Răzvan şi Dani

12:00		Observator
14:00		Dragoste
			de tată
16:00		Observator
17:00		Acces direct
19:00		Observator
20:00		Sacrificiul
22:15		Misiune
			de salvare
00:30		Xtra Night
		
Show
01:30		Observator (R)
02:30		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		Mă numesc
			Zuleyha
22:00		Bravo, ai stil!
00:00		Știrile Kanal D (R)
01:00		Puterea
			dragostei (R)
04:30		În căutarea
			adevărului (R)
06:00		Teleshopping (R)
06:30		Pastila de râs
06:45		Știrile Kanal D (R)

PRIMA TV

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

11:00		Teleshopping
11:30		Happy
			News (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		Cronica
			cârcotaşilor
22:00		Starea naţiei
23:00		Focus din
		
inima României
23:30		Trăsniți (R)
00:30		Cronica
		
cârcotaşilor (R)
02:30		Cireaşa de
		
pe tort
04:15		Nimeni nu-i perfect
05:30		Focus (R)
06:50		Teleshopping

NAŢIONAL TV

08:15		Vouă
08:30		Tradiţii de la bunica
09:45		Dragoste si ura (R)
10:45		Vouă
11:45		Baronii
12:45		Teleshopping
13:00		Ştiri Naţional TV
13:15		Vouă
13:30		Baronii
14:00		Teleshopping
14:15		Vouă
14:30		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		După gratii
22:15		Pact cu diavolul II
00:15		Totul se plătește (R)
02:15		Albumul Naţional
04:00		Baronii

PRO 2

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 (R)
18:00		M.A.S.H.
19:00		Marea țăcăneală
20:00		Parteneri la mișto
20:30		Prietenii tăi
22:00		Prison Break
23:00		Da-i bataie!
		
Local Kombat
00:00		Stiri Sport.ro
01:00		Ora exacta
		
in sport (R)
02:00		Cititorii de oase
03:00		La bloc
05:00		Ora exacta in sport (R)

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		Camioane în Australia
17:00		Maşini pe alese
18:00		Bagaje la licitaţie
18:30		Bogății ascunse
			 în magazii
19:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
19:30		Cum se fabrică ?
20:00		Comori arhitecturale
			recuperate
21:00		Mașini pe alese:
			Modele de vis
22:00		Comori auto recuperate
23:00		Maşini nervoase
00:00		Alaska: Ultima frontieră
01:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
02:00		Mașini nervoase:
			Clipuri catastrofale
03:00		Mașini pe alese:
			Modele de vis
04:00		Comori auto recuperate

EUROSPORT

07:30		Biatlon: CM
08:30		Schi fond: CM
09:30		Formula e:
			Campionatul FIA
10:35		Sărituri cu schiurile: CM
12:00		Schi fond: CM
13:00		Biatlon: CM
16:55		Snooker: Openul
		
Ţării Galilor
18:45		Sărituri cu schiurile: CM
19:45		Ciclism: Seria Pro 			Turul Andaluziei
20:50		Ştirile Eurosport
20:55		Atletism: Circuitul
			Mondial de sală
23:20		Călărie: Seria
			Cupei Naţiunilor
00:20		Ştirile Eurosport
00:25		Ciclism: Seria Pro 			Turul Andaluziei
01:25		Biatlon: CM
02:30		Schi alpin: CM
04:00		Biatlon: CM

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Cineva care este adeptul
vindecarii pe cale naturala
poate veni sa te viziteze si sati impartaseasca astazi cateva
idei. Ai tendinta de a fi interesat
de chestiuni referitoare la
sanatate.

Cartile si filmele te pot
inspira sa te implici in activitati
artistice.
Simtul tau estetic este
foarte ridicat astazi, si s-ar
putea sa se inspire din
taramurile superioare.

Te -a i p u t e a s i m t i a z i
activ, si, prin urmare, s-ar
putea sa te hotarasti sa faci
cateva modificari pe langa
casa ta. Te vei gandi poate
sa aduci si anumite reparatii
majore.

Astazi te simti inclinat spre
psihic si mistic.
S-ar putea sa doresti sa
citesti despre aceste subiecte
sau sa participi la o prelegere
sau la un atelier dat de cineva
din domeniu.

De obicei, esti o persoana
foarte practica , dar astazi esti
mai inclinat decat de obicei spre
mistic. Problemele spirituale
par extrem de atragatoare si
te poti regasi gravitand spre
librarii metafizice.

Activitatile de grup care
implica meditatie, subiecte
psihice, spirituale sau artistice
sunt probabil foarte atragatoare
pentru tine chiar acum. Aceasta
este ziua perfecta pentru a
incepe o clasa.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

In mod normal esti
o persoana foarte intuitiva,
dar astazi poti experimenta o
anumita clarviziune. Te-ai putea
simti in mod special atasat
de ceva, iar visele tale sunt
probabil sa fie puternice si vii.

Im a g i n a t i a t a z b o a ra
azi. Interesul tau pentru
problemele mistice si
metafizice va fi la un moment
dat destul de ridicat si te
poti vedea plimbandu-te prin
librarii.

Cateva vesti minunate cu
privire la bani si chestiuni legate de
cariera ar putea sa iti apara astazi.
Bunatatea ta naturala si simpatia
pentru ceilalti te-au determinat sati faci niste prieteni buni, care sunt
si contacte valoroase de afaceri.

Un conflict minor cu un
partener romantic este probabil
sa se incheie cu o reintalnire
sfasietoare si multa liniste pana la
jumatatea dupa-amiezii. Sfarsitul
zilei v-ar putea gasi planuind o
calatorie romantica in strainatate.

Imaginatia si intuitia ta ti-au
servit bine la locul de munca si
ar trebui sa te rasplateasca in
curand.
Se poate sa ti se ofere o
majorare, un comision sau poate
o sansa de a investi in companie.

Poti conta pe o zi foarte
idilica si romantica astazi. Te simti
deosebit de cald si senzual si ai
tendinta de a iti privi partenerul
cu alti ochi.
El sau ea este foarte probabil
sa te considere in acelasi mod.
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S-a dat startul programului social
„SOLIDARITATE” 2020
Programul „SOLIDARITATE” 2020,
creat pentru persoanele singure sau
aflate într-o situație socială precară,
și-a început perioada de înscrieri de
pe 18 februarie. De luni până joi,
înscrierile vor avea loc între orele
08:00 - 16:30, iar vineri între orele
08:00 - 14:00. Perioada înscrierilor
se va încheia pe 13 martie.
Programul are ca scop prevenirea
și combaterea sărăciei și riscului
de excluziune socială în Municipiul
Craiova. Beneficiarii vor primi
asistenţă socială sub forma tichetelor
sociale în valoare de 30 lei, pentru
cumpărarea alimentelor.
De acest program vor putea
beneficia cei care au domiciliul sau
reşedinţa în municipiul Craiova și
care se încadrează în următoarele
categorii:
- persoanele încadrate într-un grad
de handicap, neinstituţionalizate;
- şomerii care beneficiază de
indemnizaţie de şomaj sau care se
află în căutarea unui loc de muncă;
- pensionarii sistemului public
de pensii, fără a se ţine cont de
vârstă şi tip de pensie, dar ale căror

drepturi obţinute din pensie sau,
după caz, din pensii şi/sau venituri
nete cumulate, sunt cel mult egale
cu 710 lei/lună;
- persoanele beneficiare de ajutor
social;
- persoanele fără niciun venit, cu
vârsta peste 60 de ani.

Înscrierea în Programul
„SOLIDARITATE” se face la oricare
dintre sediile Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială Craiova, prin
depunerea unui dosar cu următoarele
documente, prezentate în original şi
copie:
- cerere tip;

- declaraţie pe propria răspundere
în care beneficiarul declară că îşi
asumă veniturile realizate şi actele
doveditoare depuse în acest sens;
- actul de identitate;
- actul de identitate pentru
reprezentantul legal, dacă este cazul.

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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Meciul România - China din Cupa Davis
nu se mai joacă. ITF a anunțat că echipa
Chinei s-a retras din competiție. România
a avansat în Grupa Mondială I
Federația Internațională de Tenis a
anunțat că echipa Chinei s-a retras din
play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei
Davis programat să se desfășoare în
perioada 6-7 martie 2020.
Astfel, întâlnirea România - China,
programată să se desfășoare la
Piatra-Neamț, nu se va mai disputa,
iar Naționala masculină a României
s-a calificat în Grupa Mondială I a
Davis Cup.
Următorul meci al României va
avea loc în luna septembrie a acestui
an, adversara țării noastre urmând a fi
cunoscută după disputarea meciurilor
din Calificările Cupei Davis și din
Play-off-ul Grupei Mondiale I, din 6-7
martie 2020.
sursa: frt.ro

România a încheiat Europenele de lupte
cu patru medalii
la Rio 2016, la 86 kg, dublu campion
mondial la 86 kg, și de două ori
medaliat cu aur mondial la 97 kg.
Medaliile de bronz au fost obținute
la lupte libere de Cătălina Axente, la
categoria 72 kg, după ce s-a impus
în fața italiancei Enrica Rinaldo, și de
Nikolay Okhlopkov (61 kg), după ce
PUBLICITATE

Reprezentanții României au
cucerit patru medalii - una de aur,
una de argint și două de bronz, la
Campionatele Europene de lupte care
au avut loc la Roma.
Drumul spre podium al tricolorilor
a fost deschis de Alin Alexuc-Ciurariu,
la stilul greco-romane, în limitele
categoriei 130 kg. După o finală de
vis, sportivul botoșănean, în vârstă
de 30 de ani, l-a învins pe georgianul
Levan Arabuli cu 6-1 și și-a trecut

în palmares cel mai bun rezultat al
carierei. Ciuariu a reprezentat luptele
greco-romane românești la ultimele
două ediții ale Jocurilor Olimpice, iar
la Rio de Janeiro, în 2016, a pierdut
meciul pentru medalia de bronz.
Aproape de titlul european a fost
și Albert Saritov, medaliat cu bronz la
JO de la Rio 2016. În finala masculină
din limitele categoriei 97 kg, Saritov
a pierdut în fața rusului Abdulrashid
Sadulaev, 29 de ani, campion olimpic

l-a învins pe azerul Intigam Valizada.
Luptătorii români încă necalificați
la JO de la Tokyo, din această vară,
mai pot obține biletele olimpice la
turneele programate la Budapesta
în perioada 19-22 martie și la Sofia,
30 aprilie – 3 mai.
sursa: cosr.ro
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Pandurii Târgu Jiu, umilită înainte de
reluarea campionatului în Liga 2

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Echipa de fotbal Pandurii Târgu
Jiu va reîncepe partidele din Liga 2
sâmbătă, de la ora 17:00, dar gorjenii
nu arată ca o echipă ce se poate salva
de la retrogradare. Pauza de iarnă nu
i-a ajutat pe elevii lui Călin Cojocaru
să-și pună la punct problemele.
Pandurii a disputat 9 amicale în
această pauză competițională, iar
pe ultimul l-a pierdut în fața unei
echipe de județ. Antrenorul echipei
a răbufnit după umilința în fața celor
de la Petrolul Bustuchin: „Am pierdut,
iar cu atitudinea asta nu batem nici
o echipă de liga a şasea! Am ieşit pe
vârfuri, i-am luat la preţ de matineu,
iar lucrul acesta ne-a costat. Nu-mi
convine, vreau altceva de la ei. Dacă
nu te respecţi în viaţă, nu poţi să treci
nici strada. Orice antrenament am fi
făcut înaintea acestui meci, trebuia

să arătăm altceva. Vreau altceva de
la ei. Vreau să se respecte, pentru
că trebuie să baţi adversari de acest
gen chiar dacă te trezeşti la 12:00
noaptea”, a declarat Cojocaru pentru
liga2.prosport.ro.
Pe n t r u Pa n d u r i i a u j u c a t :
Cătălin Iovicin - Alexandru Cuţitoiu,
Alexandru Catrici, Daniel Ciobanu,
Alexandru Vasilescu, Patrick Popescu,
Andrei Şendroiu, Kazuki Takahashi,
Alexandru Trancă, Adrian Tănăsoiu şi
Alexandru Bodea, iar în repriza a doua
au mai evoluat: Alexandru Achiriloaei,
Alexandru Opriţa - Emmanuel Okeke,
Horaţiu Peia, Albert Cornicioiu, Nicolae
Cotolan, Leonard Gheorghe, Aurel
Pirciu, Cristian Ştefan, Matei Babaua,
Borisav Zlataric şi Steven Goma.
Tehnicianul se confruntă și cu alte
probleme, în afară de forma slabă
a echipei. Gorjenii nu au transferat
nimic în iarnă, ba chiar au pierdut
jucători: „Clubul noastru a primit

Revistă de cultură și timp liber

această sancţiune pentru că a făcut
unele greşeli (n.r - restanţe către
ANAF şi foştii jucători, în cuantum
de peste 1 milion de euro). Ştim
acest lucru, dar sancţiunea este
prea dură. Să nu lăsăm nişte copii
să joace fotbal, mi se pare prea
mult. Nu suntem absurzi, vrem
să legitimăm doar juniori şi avem
acordul majorităţii cluburilor. Nu ştiu
de ce nu am avea ok-ul să putem să

legitimăm. Dacă se retrage echipa
din Liga 2, juniorii tot nu pot fi
legitimaţi, deşi sancţiunea s-a primit
pentru acest eşalon. Speranţa moare
ultima, eu cred că aceşti copii merită
să joace fotbal şi trendul federaţiei
a fost acesta, să le dea posibilitatea
mai multor tineri să joace la un nivel
cât mai bun, ca să crească”, a spus
Cojocaru, potrivit sursei citate.

Rezultatele obținute de Pandurii Târgu Jiu în amicalele
din această iarnă:
Pandurii - Vulturii Fărcăşeşti (locul 3 în Liga 4 Gorj), scor 1-1
Pandurii - Jiul Rovinari (locul 7 în Liga 4 Gorj), scor 4-1
Pandurii - ACSO Filiaşi (locul 14 în Liga 3, seria 4), scor 1-0
Pandurii - Viitorul Dăeşti (locul 11 în Liga 3, seria 4), scor 1-2
Pandurii - CS Hunedoara (locul 7 în Liga 3, seria 4), scor 2-0
Pandurii - All Stars Târgu Jiu Minifotbal, scor 1-1
Pandurii - CS Hunedoara (locul 7 în Liga 3, seria 4), scor 5-1
Pandurii - CSM Slatina (locul 2 în Liga 3, seria 3), scor 2-3
Pandurii - Petrolul Bustuchin (locul 2 în Liga 4 Gorj), scor 0-1
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Mihăilă: „Să dea gol și Pigliacelli,
numai să câștigăm!”
Oltenii sunt capacitați la maxim pentru duelul cu CFR Cluj de pe Oblemenco
meciul de duminică, să intrăm în playoff la egalitate de puncte cu CFR”.

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
Clubul oltean a lansat
abonamentele pentru play-off. La
acțiunea de marketing au participat
și o serie de jucători. Valentin Mihăilă
preconizează că va fi sărbătoare
în week-end pe Oblemenco: „Sper
ca duminică să fie stadionul plin şi
publicul să ne împingă de la spate
spre o nouă victorie. Toţi îmi cer
bilete pentru derby şi o să le fac rost
ca să vină la meci să ne ajute. M-aş
bucura să fie primul sold-out din anul
ăsta. Sigur că sper să marchez, dar
nu contează cine o să înscrie cu CFR.
Important este să luăm punctele. Şi
Mirko Pigliacelli dacă o să înscrie, o
să fie foarte bine. Sper să câştigăm

Martic: „Nu mă gândesc ce
va fi în vară!”
Ivan Martic a recunoscut că în
vestiar se vorbește de titlu, dar spune
că nu s-a decis încă dacă va prelungi
contractul cu formația olteană: „O
să fie stadionul plin cu CFR şi o să
fie spectacol. De aceea trebuie să le
facem suporterilor cadou o victorie.
Am ştiut mereu ce echipă avem, una
foarte puternică, şi nu sunt surprins
că suntem pe locul doi. Avem nevoie
de unitate ca să o învingem pe CFR
şi de un presing foarte bun. Trebuie
să luptăm pentru fiecare minge, iar de făcut ca echipă şi îmi doresc să
cu suporterii în spate câştigăm 100%. câştigăm un trofeu anul acesta”.
Nu mă gândesc ce va fi de la vară.
Pigliacelli: „Nu a fost o perioadă
Acum sunt concentrat la ce avem
grea pentru mine!”
Mirko Pigliacelli spune că nu
a fost prea afectat de scandalul
cu suporterii olteni: „Eu mi-am
făcut treaba. Echipa a câştigat şi a
făcut-o cu toţi jucătorii. Inclusiv cu
cine a fost pe bancă, în tribună sau
acasă. Toţi am lucrat ca să câştigăm
meciurile! Cred că am vorbit deja

Dat afară de Chindia, Burlacu
poate reveni în Bănie!
Involuntar, Papură se poate trezi cu o nouă
soluție în avanposturi

Patronul Rotaru, la început, întrun comunicat, apoi co-președintele
Sorin Cârțu, apoi antrenorul Corneliu
Papură au anunțat că echipa se poate
întări cu un atacant și un fundaș.
De la vorbe la fapte a fost însă cale
destul de lungă, astfel încât până pe
17 februarie, când a fost dead-line-ul
transferurilor în fotbalul mioritic, nici
un jucător nu a mai fost achiziționat.
De acum înainte cluburile pot aduce
doar jucători liberi de contract.
Oarecum involuntar, CSU Craiova
se poate întări în compartimentul
ofensiv. Andrei Burlacu, împrumutat
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prea mult pe acea problemă cu
suporterii. Acum sunt concentrat pe
ceea ce avem de făcut pe teren. Nu
a fost o perioadă foarte grea pentru
mine, dar a fost pentru familia mea.
Ei ştiau că eu stau singur aici şi de
aceea le-a fost mai greu. Mă bucur
că au trecut acele probleme, că
totul s-a liniştit şi am făcut o treabă
bună pe teren. Am primit foarte
multe mesaje de încurajare. Cel mai
frumos a fost cel primit din partea
familiei mele”.

la Târgoviște, a ieșit din vederile lui
Viorel Moldovan.
„AFC Chindia Târgoviște anunță
încetarea raporturilor contractuale
cu Andrei Burlacu și Mihai Leca
începând cu data de 17 februarie
2020. Clubul nostru le mulțumește
pentru efortul depus în tricourile
roș-albastre și le urează mult succes
în continuare!”, se arată într-un
comunicat al dâmbovițenilor.
În această situație, cea mai
previzibilă destinație a atacantului
moldovean ar fi CSU, clubul de care
aparține.
Nu este exclus ca Burlacu să fie
împrumutat la o altă echipă, fie din
Liga 1, fie din Liga a doua, dacă
oltenii vor considera că acesta nu va
avea prea multe șanse să evolueze în
alb-albastru. Chiar dacă lucrurile nu
sunt foarte clare în privința tânărului
în vârstă de 22 de ani, este puțin
probabil ca trupa din Bănie să-l lase
să se antreneze singur până în vară.
Cosmin COJOCĂREANU
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