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PMP Dolj: Criza politică aduce
riscuri majore
o dobândă anuală de 4,19%),
reticența în creștere a investitorilor,
imposibilitatea de a negocia eficient
alocările de fonduri europene în
cadrul exerciţiului bugetar 2021 –
2027 al UE şi prevederile „Green
Deal”-ului, blocarea instituțiilor
publice și imposibilitatea luării
unor măsuri de corecţie bugetară,
intrarea țării in vizorul agențiilor
internaționale de rating - sunt doar
câteva riscuri majore care pândesc
țara noastră.
Din păcate cei care vor
			

			

deconta la final aceste exerciții de
iresponsabilitate publică vor fi tot
cetățenii.
„PMP nu vrea acest lucru. De
aceea facem, în fiecare zi, apeluri
la maturitate politică pentru ca
România să aibă, cât mai repede, un
executiv funcțional care să-și facă
treaba cu patriotism şi competență”,
a precizat deputatul Ion Cupă,
liderul PMP Dolj, vicepreședinte
național al partidului.
BIROUL DE PRESĂ PMP DOLJ

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

Deputat Ion Cupă,
Vicepreședinte Național
PMP: Criza politică
trebuie scurtată. Românii
nu trebuie să plătească
„oalele sparte” ale
politicienilor.

crize politice va genera costuri
majore pentru viitorul guvern,
oricare va fi acela.
Instabilitatea politică amână
măsuri economice absolut necesare,
în absența cărora, ritmul dezvoltării
societății românești va fi mult
încetinit, dacă nu cumva, stopat.
Presiunea tot mai mare asupra
m o n e d e i n a ț i o n a l e , c re ș t e re a
PMP, ca partid responsabil, dobânzilor la împrumuturi (Ministerul
s o l i c i t ă t u t u r o r p a r t i d e l o r s ă Finanţelor tocmai a împrumutat
înțeleagă că prelungirea actualei pe 10 ani, 1,3 miliarde de lei la
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Localitatea

Zona de întrerupere

Craiova

PT 553 – străzile: Plevnei, Walter Mărăcineanu,
Colţunas, Opanez, Maior Şonţu, zona
blocurilor: H11, H12, H13

Craiova

PT 544 – cart. George Enescu, zona blocurilor:
E7 – E10, F25 – F28, F1 – F15, O.P. Nr. 8
Constantin Brâncuşi

Craiova

PT 736 – străzile: Brăila, Muntenia

Amărăştii
de Jos

PTA 3 Prapor, PTA 3 Amărăştii de Jos

Plopşor,
Verbiţa,
Vela,
Caraula

PTA 1 Plopşor, PTA 1 Verbicioara, PTA 2
Bucovicior, PTA 1 Tencănău, PTA 1 Bucovicior,
PTA 2 Caraula, PTA 1 Teiu, PTA 2 Vârtop, PTA
3 Caraula, PTA 1 Sălcuţa, PTCZ CRR Pleniţa,
PTA IAS Pleniţa, PTA Moară Caraula, PTA
4 Caraula, PTA Captare Apă Orodel, PTA 1
Orodel, PTA 2 Orodel, PTA 3 Orodel, PTA 1
Cornu, PTA SMA Cornu, PTA 1 Caraula, PTA 1
SMA Plopşor, PTA SMA Sălcuţa, PTA 1 Suharu,
PTA Viorica (Deznăţui), PTA 1 Gubaucea, PTA
2 Gubaucea, PTA 1 Bechet (Orodel), PTA 1
Vela, PTA Moară Vela, PTA SMA Vela, PTA 1
Căciulatu, PTA 1 Călugărei, PTA 2 Călugărei,
PTA 1 Verbiţa, PT terţi: PTA Secerişu, PTA CAP
Sălcuţa, PTA SA Bucovicior, PTA SA Căciulatu,
PTA Călugărei Gospodărie Apă, PTA Moară
Verbicioara

09:00 - 17:00

Pleniţa

PTA SMA Pleniţa, PTA 2 Pleniţa, PTA Pompe
Apă Pleniţa, PTA TV 2 Pleniţa, PTA 4 Pleniţa,
PTA 6 Pleniţa, PTA IIL Pleniţa, PT UM Pleniţa,
PT 1 Traian, PTA SMA Traianu, PTA 1 Pleniţa,
PTA 5 Pleniţa, PTA Spital Pleniţa, PT Blocuri
Pleniţa, PT terţi: PTA Staţie Epurare Traian

09:00 - 17:00

Craiova

PT 436 - cart. Sărari, zona blocurilor: M20
- M42

09:00 - 17:00

Unirea

PTA 3 Unirea

09:00 - 17:00
28.02

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

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

Magistrații Curții de Apel Craiova au
amânat, miercuri, pentru data de 30
martie a.c., judecarea apelului declarat
de ANIF Dolj în cazul funcționarilor
Primăriei Podari trimiși în judecată în
decembrie 2015, de procurorii DNA
- Serviciul Teritorial Craiova, pentru
infracţiuni de abuz în serviciu şi fals.
La începutul lunii iunie anul trecut,
Tribunalul Dolj a constatat încetarea
procesului față de inculpați, ca urmare
a intervenirii prescripției. Mai exact, a
trecut prea mult timp de la comiterea
faptelor.
La termenul de miercuri, 19 februarie
a.c.judecătorii de la Curtea de Apel
Craiova, aflați în perioadă de protest,
au amânat apelului declarat în dosarul
funcționarilor de la Primăria Podari
acuzați de abuz în serviciu, pentru
data de 30 martie a.c.: „Având în
vedere Hotărârea Adunării Generale a
judecătorilor din cadrul Curţii de Apel
Craiova din data de 12 februarie 2020
prin care s-a stabilit continuarea formei
actuale de protest în sensul suspendării
activităţii de judecată, cu excepţia
cauzelor urgente potrivit legii, acordă
termen la data de 30 martie 2020”.
Reamintim că, la jumătatea lunii
decembrie 2015, procurorii din cadrul
DNA – Serviciul Teritorial Craiova i-au
trimis în judecată pe primarul din Podari,
Constantin Gheorghiţă (decedat între
timp), pentru abuz în serviciu şi fals
intelectual, ambele în formă continuată,
viceprimarul Petre Prodileanu, Mioara
Stan, secretar la Primăria comunei Podari,
Vlăduţi Mariana, arhitect şef la Primăria
comunei Podari, la data faptelor, acuzaţi
de abuz în serviciu şi fals intelectual,
Costinel Băbălău, şef serviciu Taxe şi
Impozite în cadrul Primăriei comunei
Podari, la data faptelor, în sarcina căruia
s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de
instigare la abuz în serviciu, înşelăciune,
instigare la săvârşirea infracţiunii de fals
în înscrisuri sub semnătură privată şi
uz de fals, Pisică Radu Cristian, inginer
la o societate comercială, acuzat de
instigare la săvârşirea infracţiunii de
fals în înscrisuri sub semnătură privată
şi Albu Iulian Alexandru, arhitect la o
societate comercială, acuzat de fals
în înscrisuri sub semnătură privată. În
rechizitoriu, procurorii au reţinut că:
în data de 26 mai 2008, inculpatul
Gheorghiţă Constantin, în calitate de
primar al comunei Podari, judeţul Dolj,
şi preşedinte al Comisiei pentru analiza
notificărilor conform Legii nr. 10/2001,

a emis în mod abuziv o dispoziţie prin
care a aprobat restituirea suprafeţei de
5.000 mp unei persoane, iar la data de
30 iunie 2008, a pus-o pe aceasta în
posesie cu suprafaţa de 5.000 mp în
intravilanul comunei Podari, întocmind
şi semnând un proces-verbal, alături de
inculpatul Prodileanu Petre, viceprimar al
aceleiaşi localităţi, cu toate că persoana
respectivă nu a fost prezentă, iar comisia
nu s-a deplasat efectiv în teren şi nu a
procedat la efectuarea de măsurători.
Dispoziţia sus-menţionată a fost emisă în
două exemplare distincte ca şi conţinut,
având însă aceeaşi dată şi număr
de înregistrare, una fiind prezentată
Instituţiei Prefectului, iar cealaltă
beneficiarului restituirii suprafeţei de
teren. Terenul în suprafaţă de 5.000
mp, obţinut în împrejurările descrise mai
sus, a fost vândut, prin intermediul altei
persoane, la data de 21 ianuarie 2010
inculpatului Băbălău Costinel. După ce
a intrat în posesia terenului, inculpatul
Băbălău Costinel a demarat procedurile
de înscriere în cartea funciară a dreptului
său de proprietate asupra imobilului
respectiv. În acest context, în primăvara
anului 2010, inculpatul Băbălău Costinel
l-a determinat pe inculpatul Pisică
Radu Cristian să îl ajute cu întocmirea
documentaţiei tehnice necesare pentru
obţinerea autorizaţiei de construire cu
privire la mai multe imobile aparţinând
S.C. ANIF S.A. Dolj care erau deja
edificate pe terenul respectiv. La rândul
său, inculpatul Pisică Radu Cristian l-a
determinat pe inculpatul Albu Iulian
Alexandru să întocmească documentaţia
tehnică nereală, în beneficiul inculpatului
Băbălău Costinel, pe care acesta a
folosit-o la obţinerea autorizaţiei de
construire. În perioada martie – aprilie
2010, inculpatul Băbălău Costinel, i-a
determinat pe inculpaţii Gheorghiţă
Constantin, Stan Mioara şi Vlăduţi
Mariana, să elibereze autorizaţia de
construire/desfiinţare şi certificatul
de urbanism, privind construirea unui
depozit de materiale şi a unei construcţii
anexă, în comuna Podari, judeţul Dolj,
deşi construcţiile pentru care a solicitat
autorizarea erau deja edificate şi se
aflau în patrimoniul S.C. ANIF S.A. Dolj
(instituţie de stat), iar pe inculpatul
Prodileanu Petre, să încheie procesul
verbal de recepţie al lucrărilor. La data de
6 iulie 2010, inculpatul Băbălău Costinel,
pretinzând că este proprietarul clădirilor
aparţinând S.C. ANIF S.A. Dolj, situate
în comuna Podari, a indus în eroare

un cumpărător de bună credinţă cu
prilejul încheierii contractului de vânzarecumpărare privind clădirile respective,
obţinând astfel, în mod injust, suma
de 106.000 euro ca preţ al vânzării şi
cauzând totodată o pagubă în cuantum
de 106.863,38 lei (valoare de inventar)
în dauna S.C. ANIF S.A. Dolj.
Pe 4 iunie anul trecut, Tribunalul Dolj
a pronunțat sentința, și toți inculpații
au scăpat de acuzații pentru că faptele
s-au prescris: „Încetează procesul
penal privind pe inculpatul Albu Iulian
Alexandru pentru săvârşirea infracţiunii
de fals în înscrisuri sub semnătură privată
ca urmare a intervenirii prescripţiei. 2.
Încetează procesul penal privind pe
inculpatul Pisică Radu Cristian pentru
săvârşirea infracţiunii de instigare la
fals în înscrisuri sub semnătură privată,
ca urmare a intervenirii prescripţiei.
3. Încetează procesul penal privind
pe inculpata Vlăduţi Mariana pentru
săvârşirea infracţiunii de fals intelectual
prev de art. 289 Vechiul Cod Penal cu
aplic. art.5 Cp , ca urmare a intervenirii
prescripţiei. Încetează procesul penal
pornit împotriva inculpatei Vlăduţi
Mariana pentru infracţiunea de
abuz în serviciu, şi aplică sancţiunea
administrativă constând în amendă
în cuantum de 700 lei. 4. Încetează
procesul penal privind pe inculpata
Stan (fostă Cătănescu) Mioara pentru
săvârşirea infracţiunii de fals intelectual,
ca urmare a intervenirii prescripţiei.
Încetează procesul penal pornit împotriva
inculpatei Stan (fostă Cătănescu) Mioara
pentru infracţiunea de abuz în serviciu,
PUBLICITATE

şi aplică sancţiunea administrativă
constând în amendă în cuantum de 700
lei. 5. Încetează procesul penal privind
pe inculpatul Băbălău Costinel pentru
săvârşirea infracţiunii de instigare la
fals în înscrisuri sub semnătură privată
ca urmare a intervenirii prescripţiei.
Încetează procesul penal privind pe
inculpatul Băbălău Costinel pentru
săvârşirea infracţiunii de uz de fals
ca urmare a intervenirii prescripției.
Încetează procesul penal pornit împotriva
inculpatului Băbălău Costinel pentru
infracţiunea de instigare la abuz în serviciu
şi pentru infracţiunea de înşelăciune,
şi aplică sancţiunea administrativă
constând în amendă în cuantum de 1000
lei. 6. Încetează procesul penal privind
pe inculpatul Prodileanu Petre pentru
săvârşirea infracţiunii de fals intelectual
ca urmare a intervenirii prescripţiei.
Încetează procesul penal pornit împotriva
inculpatului Prodileanu Petre pentru
infracţiunea de abuz în serviciu, şi aplică
sancţiunea administrativă constând
în amendă în cuantum de 700 lei. 7.
Încetează procesul penal privind pe
inculpatul Gheorghiţă Constantin pentru
săvârşirea infracţiunii de fals intelectual şi
pentru infracţiunea de abuz în serviciu, ca
urmare a intervenirii decesului. Constată
ca fiind achitat prejudiciul produs părţii
civile - ANIF şi în consecinţă respinge
actiunea civilă formulată. Pronunţată în
şedinţă publică, azi 04 iunie 2019”.
Reprezentanții ANIF nu au fost însă
mulțumiți și au declarat apel, care se
judecă acum la Curtea de Apel Craiova.
Camelia SÂRBU
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Hotelul de la „Oblemenco”, din nou, la „mezat”

Încă o încercare de a găsi
firme care să se ocupe de
hotelul şi restaurantul de
la „Oblemenco”. Aceste
spaţii au fost scoase la
„mezat” în mai multe
rânduri, dar nimeni nu
s-a arătat interesat.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Municipalitatea a încercat să
găsească administrator privat pentru
hotel şi restaurant şi a organizat
licitaţii publice pentru concesionarea
acestora. Numai că la licitaţii nu
s-a prezentat nimeni. Acum caută
chiriaşi. Anunţul de închiriere prin
licitaţie publică se află pe site-ul
Primăriei Craiova.
Perioada pentru care se caută
chiriaşi este de 15 ani. Aceştia ar trebui
să plătească primăriei, lunar, pentru
hotelul din incinta „Complexului
Sportiv Craiova - Stadion de Fotbal”
minim 20.469 lei, echivalent 4.300
euro (10,49 lei/mp., echivalent 2,20
euro/mp.), iar pentru restaurantul
din aceeași incintă, minim 11.154 lei,
echivalent 2.343 euro (6,72 lei/mp.,
echivalent 1,41 euro/mp).
Cei interesaţi pot obţine informaţii
şi documentaţii de la sediul Primăriei
Municipiului Craiova, str. A. I. Cuza,
nr. 1, etaj 3, camera 304, Serviciul

Patrimoniu, telefon 0251/411008.
Data limită pentru depunerea
ofertelor, la registratura Primăriei,
este 4 martie.
Hotelul este situat în interiorul
complexului sportiv la Tribuna 1 şi
este structurat pe patru nivele, iar
restauranul este situat în aceeaşi zonă
şi este structurat pe două nivele.
„Dotările unităţilor de cazare din
componenţa hotelului sunt: fiecare
unitate de cazare (cameră) este
utilată cu mochetă, dulap, cuier, 1
pat single, 1 noptieră şi baie proprie;
fiecare baie a unei unităţi de cazare
este utilată/dotată cu: gresie, faianţă,
duş+cădiţă, lavoar, vas closet,
oglindă, radiator tip port-prosop.
Pe holurile aferente hotelului este
montată mochetă. Totalul suprafeţei
hotelului (conform proiectului)
este de S=1.950,84 mp. Totalul
suprafeţei restaurantului (conform
proiectului) este de 1.660,34 mp.
În incinta hotelului şi restaurantului
sunt ascensoare: pentru persoane,
pentru transferul mâncării între etaje,
pentru evacuare deşeuri şi pentru
aprovizionare”, explică reprezentanţii
Primăriei.
Cei care sunt interesaţi trebuie
să ştie că au o serie de obligaţii,
conform Hotărârii nr. 324 privind
închirierea, prin licitaţie publică,
a hotelului şi restaurantului din
incinta „Complexului Sportiv Craiova
- Stadion de Fotbal”, situat în b-dul
Ilie Balaci, nr. 8, aprobată anul trecut

de Consiliul Local. Între altele, să-şi
obţină singuri documentaţiile pentru
funcţionare.
„Chiriaşul va achita toate costurile
ce prevăd: obţinerea avizelor şi
acordurilor (inclusiv documentaţiile
necesare) cerute de prevederile
normative şi legislative în vigoare
pentru exploatarea construcţiei cu
destinaţia de hotel şi restaurant;
obţinerea certificatului de urbanism şi
a autorizaţiei de construire în vederea
stabilirii tuturor dotărilor ce sunt
necesare pentru hotel şi restaurant
(dacă este cazul); încheierea
asigurărilor şi suportarea primelor
de asigurare, fără a se deduce din
chirie; încheierea contractelor de
mentenanţă a lifturilor şi efectuarea
tuturor reviziilor, fără a se deduce
din chirie; alte situaţii ce pot apărea
pe parcursul derulării contractului de
închiriere, ulterior datei procesului
verbal de finalizare a lucrărilor stabilite
prin autorizaţia de construcţie, dar nu
pot fi prevăzute la data încheierii
contractului de închiriere, ca urmare
a modificărilor ce vor fi impuse de
legislaţia specifică de funcţionare a

unui hotel şi restaurant (pot exista
cazuri în care durata de funcţionare a
echipamentelor este mai mică de 15
ani şi acestea trebuie să fie înlocuite,
iar viitoarea legislaţie va impune
înlocuirea echipamentelor cu altele,
conform normativelor, alte cazuri ce
definesc siguranţa în funcţionare a
hotelului şi restaurantului, alte situaţii
similare). Chiriaşul are obligaţia de
a obţine, pe cheltuiala sa, toate
acordurile şi avizele impuse de
legislaţia în vigoare cu privire la
protecţia mediului, paza contra
incendiilor, protecţia muncii, ISCIR,
etc., ce sunt prevăzute a se obţine
înaintea obţinerii autorizaţiei de
funcţionare a imobilului ca hotel şi
restaurant, cât şi pe parcursul derulării
contractului de închiriere. Chiriaşul
nu va putea solicita recuperarea
costurilor precizate anterior, precum
şi a altor costuri ce vor rezulta
din obţinerea pe cheltuiala sa a
acordurilor şi avizelor de funcţionare
a hotelului şi restaurantului, impuse
de legislaţia în vigoare şi care nu pot
fi anticipate şi nu sunt menţionate în
acest capitol”, conform municipalităţii.

MEHEDINȚI

Achitat definitiv într-un dosar al DNA, Constantin
Popescu vrea să candideze la primăria Orșova

Constantin Popescu, om de afaceri
și președinte al PSD Orșova, proaspăt
achitat definitiv după 6 ani de zile
de procese, într-un dosar penal
instrumentat de DNA al cărui cap
de afiș a fost baronul Adrian Duicu,
a declarat că acum, când instanța
a stabilit că este complet nevinovat

și curat ca lacrima , își dorește să
candideze la fotoliul de primar al
Orșovei: ,,După 6 ani de chin și
suferință, după 6 ani de umilință,
venită de peste tot, din partea
presei, a opiniei publice, a multor
persoane ca să spun așa, un complet
de judecată de la Înalta Curte de
Casație și Justiție a stabilit că sunt
nevinovat, așa cum a decis anterior
și un complet de judecată la Curtea
de Apel București. Trimiterea mea
în judecată s-a bazat doar pe două
denunțuri ale domnilor Boțilă și
Cican, care ulterior s-au dovedit a fi
nereale. Nu sunt supărat pe acești
domni, nu am nimic cu dumnealor,
cu toate că am suferit foarte mult.
Acum, eu mă consider o victimă

politică a acestora pentru că s-a
dovedit în final că sunt nevinovat.
În aceste condiții mă gândesc foarte
serios să candidez pentru funcția
de primar al municipiului Orșova” a
declarat Constantin Popescu .
Judecătorii Înaltei Curți de Casație
și Justiție au stabilit că Popescu a fost
trimis în judecată pentru o faptă care
nu există și în baza unor denunțuri
care s-au dovedit a fi neadevărate.
Povestea a început în 2014, după
perchezițiile DNA, atunci când Constantin
Popescu a fost arestat preventiv și a stat
patru luni în arestul central al capitalei,
apoi încă trei luni în penitenciarul de
la Rahova, 5 luni a petrecut în arest
domiciliar și încă doi ani sub control
judiciar. Acum, judecătorii a trei instanțe

de judecată au stabilit că denunțul
în baza căruia acesta a fost trimis în
judecată nu se confirmă, prin urmare,
fapta nu există. Avocații omului de
afaceri din Orșova, au venit cu dovezi
prin intermediul cărora au demonstrat
faptul că denunțurile făcute au fost unele
neadevărate, iar faptele nu există.
Achitarea pentru Constantin
Popescu fusese decisă încă din
decembrie 2017. Atunci, judecătorii
Curții de Apel București au dat
verdictul în cel mai răsunător dosar
de corupție care a zguduit din temelii
județul Mehedinți, cap de afiș fiind
președintele CJ Mehedinți de la acea
vreme, baronul Adrian Duicu.
Iulian Gogonea
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Bugetul de investiţii, pe drumuri

Cea mai mare parte
din bugetul de investiţii
al Doljului pe 2020 va
fi destinat capitolului
„Transporturi”,
preşedintele Consiliului
Judeţean, Ion Prioteasa,
afirmând că îşi doreşte să
continue îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere în
zonă.
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
Pentru acest an, Consiliul Judeţean
(CJ) Dolj se bazează pe un buget
de 660.122.000 lei. Veniturile sunt
estimate la 620.088.000 lei. Sume
importante de bani ar urma să intre în
vistieria Doljului din fonduri europene
şi programe guvernamentale.
„În ceea ce privește finanțările
nerambursabile, avem anul acesta cu
57% mai mult decât în anul trecut,
adică avem o cifră extraordinară și de
asemenea trebuie să vă spunem că la
partea cealaltă noi ne alimentam din
sume defalcate din TVA și anul acesta
avem cu 18% mai puțin”, a precizat
preşedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.
În ceea ce priveşte cheltuielile
administraţiei doljene în acest an,
acestea sunt estimate la 660.122.000
lei. 50,9% din această sumă va merge
la capitolul „Transporturi”.

Acest capitol are prevăzut 82% din
bugetul total pentru investiţii, buget
care se ridică la 502.859.700 lei, şi
aici Consiliul Judeţean bazându-se pe
fonduri europene.
Pe listă se regăseşte modernizarea
drumului Craiova – Cetate.
„În primă fază nu s-a prezentat
nimeni la licitație pentru că erau bani
puțini pentru proiect, după care a
crescut valoarea lui cu 11,5 mil de euro,
aveau mai multe variante, nu aveau
fonduri, până la urmă au făcut un
împrumut. (...) toate lucrurile acestea
au întârziat acest proiect încât mi-e
rușine să mai mă duc pe acest traseu,
pentru că este lume care nu mai crede
că mai facem acest traseu. Vă spun
cu toată forța că drumul acesta se
face, drumul acesta va fi o magistrală
din cele 46 de drumuri ale Consiliului
Județean, va fi un drum foarte frumos,
va fi un drum cu parcări, va fi un drum
cu intrări, cu podețe, cu trotuare, va
înflori. Nu ne jucăm cu drumurile,
să mai punem și noi două mașini de
asfalt pe undeva, ori îl facem ori nu-l
mai facem, asta este deviza noastră”,
a explicat Ion Prioteasa.
Şeful administraţiei doljene a vorbit
şi despre alte drumuri ce urmează a fi
reabilitate: „Drumul Giurgița-Plenița (...)
l-am făcut pe acest program european,
„Strategia Uniunii Europene pentru
Dunăre”, și noi l-am împărțit în două, de
la Giurgița până la Moțăței și de la Moțăței
până la Plenița limita județului Mehedinți,

în ideea în care mi-a fost frică de faptul
că nu vom obține toți banii, că erau bani
puțini pe acest program (...), dar am
fost mai repezi de picior și le-am depus,
ambele tronsoane, le-am câștigat pe
ambele (...) există firme care se califică
și de asemenea și-au depus ofertele, vor
intra în evaluare și sperăm ca în lunile
următoare să avem rezultatul. (...) Așa
cum se spune în viață, „în momentul
în care faci un drum uită-te atent că
e posibil să-l strici pe altul”. Drumul de
la Bulzești, noi am făcut jumătate din
el, până la limita județului Vâlcea și
bineînțeles, trecând mașinile mari pe
prima parte a acestui drum, l-au făcut
praf (...). Avem 8,2 milioane de euro pe
8 km pe care-i facem la Bulzești până
la limita cu județul Vâlcea. Modernizăm
drumul județean de la Dăbuleni, 542,

OLT
Crimele din Caracal, din
cauza poliţiştilor nepregătiţi

Familia Alexandrei Măceşanu
ceruse strămutarea dosarului, însă
Curtea de Apel Craiova a considerat

Pregătirea deficitară a unor poliţişti
şi lipsa de implicare a şefilor din Poliţie
sunt o cauză a crimelor din Caracal.
Asta a dat de înţeles Şeful Poliţiei
Române, Liviu Vasilescu, la bilanţul pe
anul trecut al instituţiei.
„A fost anul care a evidenţiat lipsa
de implicare de la unii manageri şi
pregătirea deficitară a unor poliţişti.
Toate au condus la tragedia de la
Timiş în care un coleg de-al nostru
şi-a pierdut viaţa şi de la Olt, în care
cele două fete au dispărut. (...) Sunt
conştient că trebuie să continuăm
procesul de reformă demarat ca
urmare a cazului Caracal, acesta fiind
un moment de cotitură în activitatea
poliţiei care a determinat nevoile
schimbării majore”, a spus Vasilescu.

Reamintim că 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.

care merge de la Dăbuleni până la
limita județului Olt, pe la Amărăști, cele
două Amărăștiuri, cu 17 milioane de
euro, 27 de km. Drumul de la Horezu
Poenari până la Padea este un drum
cu care venim în continuare pentru că
de la Zăval până la Horezu Poenari noi
am făcut acest drum pe o colaborare
transfrontalieră cu bulgarii. Facem
acum partea următoare până la Padea,
tot în colaborare cu bulgarii, și suntem
în așteptare și în precontractare cu
următorul tronson, de la Padea până
la Segarcea (...), cumulat avem 13,6
milioane de euro, cu 24, 25 de km pe
care îi facem aici”.
Totodată, peste 2 milioane lei
ar urma să fie alocaţi extinderii
şi modernizării Aeroportului
Internaţional Craiova.

solicitarea nefondată.
G h e o r g h e D i n c ă ş i Ş t e fa n
Risipiţeanu sunt arestaţi preventiv.

Grădiniţele primesc articole de
igienă de la Primărie. Părinţii
nu trebuie să le cumpere

Primăria Slatina asigură articole
de igienă pentru copii, anunţă
primarul Slatinei, Emil Moţ, care le
cere creşelor şi grădiniţelor din oraş
să nu le mai solicite părinţilor aceste
lucruri, o practică des întâlnită în
unităţile de învăţământ antepreşcolar
şi preşcolar, potrivit reporter24.info.
„De când am preluat noi
conducerea Primăriei Slatina, de
când am introdus paza în şcoli, am
asigurat absolut tuturor grădiniţelor
din Slatina aceste lucruri. Chiar anul
trecut am avut o discuţie cu domnul
viceprimar Gigi Vîlceleanu şi l-am

rugat să meargă în fiecare grădiniţă
şi să le transmită cadrelor didactice,
directorilor, administratorilor să nu
mai ceară părinţilor să le aducă
aceste şerveţele, săpun lichid, hârtie
igienică, pentru că noi le asigurăm.
Aceeaşi situaţie este şi la creşe. Avem
bugetele grădiniţelor. Pentru că unor
oameni, unor administratori, unor
directori le e lene să facă solicitări,
sau să facă proceduri de achiziţie, nu
înseamnă că noi, Primăria Slatina,
de atâţia ani nu le asigurăm aceste
lucruri”, a spus edilul, potrivit sursei
citate.
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Un câine, împușcat mortal în timpul
unei partide de vânătoare

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Un câine din rasa Ciobănesc de
Bucovina a fost împuşcat mortal de
către un vânător. Patrupedul păzea o
stână de pe raza localităţii Polovragi,
iar bărbatul care l-a ucis susține
că animalul l-ar fi atacat. Stăpânul
câinelui a sunat imediat la poliție
și a sus că putea să fie chiar și el
împușcat.
„A fost organizată o vânătoare, iar
câinele s-a deplasat într-o grădină, la
aproximativ 300 de metri de stână.
Era pe un fond de vânătoare, dar nu
era un câine hoinar. Nu eram de faţă
când a fost împuşcat. Socrul meu
era de faţă. Se afla la aproximativ
300 de metri de câine şi putea să fie
şi el împuşcat. Era cu lanţul după el.
Nu era un câine hoinar, fără jujeu.
Vânătorul a spus că a fost atacat, că
a tras pentru autoapărare. Câinele
a fost dus la DSV pentru a se face
analize. A sunat la 112 şi au venit
poliţiştii şi au ridicat arma. S-a deschis
o anchetă”, a declarat Marius Daniel
Dăneci, ginerele proprietarului stânei,
pentru igj.ro.
După spusele oamenilor legii,
se pare că vânătoarea a fost una
autorizată. Cadavrul câinelui a fost
transportat la D.S.V. Gorj pentru
examinarea în vederea stabilirii cauzei

Foto: igj.ro
decesului.
„Din primele cercetări efectuate
de poliţişti la faţa locului a reieşit
faptul că, pe fondul de vânătoare
Polovragi, s-a desfăşurat o vânătoare
colectivă autorizată, toţi participanţii
fiind autorizaţi pentru a deţine, purta
şi folosi arme letale de vânătoare.
În cadrul activităţii organizate, un
vânător, de 41 de ani, din comuna
Alimpeşti, ar fi observat un câine
rasa ciobănesc bucovinean, aflat
în libertate pe fondul cinegetic,
procedând la împuşcarea acestuia

Casa în care s-a născut
Constantin Brâncuși va
fi declasificată
Casa originală în care s-a născut
marele sculptor Constantin Brâncuși
va fi declasificată. Decizia a fost luată
de Conducerea Primăriei comunei
Peștișani, ce vrea să înceapă o
procedură pentru identificarea
elementelor din lemn.
„O să încep demersurile pentru
declasificarea casei care este
monument istoric, dar nu a fost
îngrijită de nimeni. La ora actuală,
nu pot să intru și să mut măcar o
grindă, pentru că este clasificată
ca monument istoric. Eu nu pot să
intervin cu nimic până când nu se
declasifică. După ce se va declasifica,
trebuie să văd care sunt elementele
din casa originală și după aceea,

cu arma de vânătoare. Cadavrul
câinelui a fost transportat la D.S.V.
Gorj pentru examinarea în vederea
stabilirii cauzei decesului. În cauză
s-a întocmit dosar penal sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de uciderea cu
intenţie a unui animal, cercetările
continuând pentru stabilirea cu
exactitate a stării de fapt. Conform
prevederilor art.19, alin. (3) din
Legea 407/2006, privind vânătorii şi
protecţia fondului cinegetic “pisicile
hoinare şi câinii sălbăticiţi sau hoinari
găsiţi pe suprafeţele productive ale

fondurilor cinegetice se capturează
sau se împuşcă fără restricţii şi
fără obligarea la despăgubiri, iar
fapta nu poate fi sancţionată” şi art.
19, alin.(4) din Legea 407/2006,
privind vânătorii şi protecţia fondului
cinegetic „pisicile şi câinii care sunt
în situaţia prevăzută la alin. (3)
se împuşcă de către personalul de
specialitate al gestionarului fondului
cinegetic sau de vânători cu ocazia
vânătorilor autorizate”, a transmis
Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt
al Poliţiei Gorj.

împreună cu specialiști, să stabilim
elementele prin care să punem
în valoare casa originală“, a spus
Cosmin Pigui, primarul localității

Peștișani.
Locuința a fost preluată în
patrimoniul autorităților locale.
Cătălin ANGHEL
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60.000 lei, investiți în reabilitarea
Spitalului Bălcești
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Aleșii județului au aprobat alocarea
sumei de 60.000 lei, rămasă de virat
de către UAT orașului Bălcești, în
scopul implementării proiectului
„Reabilitare, extindere și dotare Spital
Orășenesc Bălcești”.
„În ședința ordinară a Consiliului
Județean Vâlcea, desfășurată marți,
18 februarie a.c., aleșii județului au
aprobat, la propunerea președintelui
Constantin Rădulescu, alocarea
sumei de 60.000 lei rămasă de virat
UAT oraș Bălcești, în baza obligațiilor
asumate prin acordul de parteneriat
încheiat între acesta și UAT județul
Vâlcea, în scopul implementării
proiectului „Reabilitare, extindere și
dotare Spital Orășenesc Bălcești”, se
arată într-un comunicat al Consiliului
Județean Vâlcea.
Suma totală alocată acestui
parteneriat și necesară realizării
studiilor preliminare predării
amplasamentului s-a ridicat la 276.224
lei. În cadrul ședinței a fost supusă

aprobării consilierilor județeni și
alocarea sumei de 294.000 lei, pentru
achitarea integrală a obligațiilor
asumate prin acordul de parteneriat
încheiat între UAT comuna Vlădești
și UAT Județul Vâlcea, în scopul

implementării proiectului „Complex
de Servicii Balneare în comuna
Vlădești”.
Potrivit informațiilor prezentate de
reprezentanții Consiliului Județean,
cu cele 294.000 lei se vor achita

cheltuielile aferente documentaţiilor
tehnice pentru elaborarea proiectului,
respectiv: studiul de fezabilitate;
studiul geotehnic aprofundat; studiu
hidrogeologic şi alte studii, dacă va
fi cazul.

Începe Târgul de Mărţişor Tineri vâlceni, bănuiți de
furt, prinși de oamenii legii
în Râmnicu Vâlcea

Ediţia de anul acesta a Târgului
de Mărţişor din Râmnciu Vâlcea
va avea loc în Scuarul Mircea cel
Bătrân şi alte câteva locuri din
municipiu. Activitatea se va desfășura
în perioada 21 februarie - 8 martie,
iar râmnicenii se vor putea orienta
spre 54 de amplasamente din zona
centrală, 62 de amplasamente în
cartierul Ostroveni (46 – la Complexul
”Hermes” şi 16 – la bl. A11/3) şi 22 de
amplasamente în zona Pieţei Nord.
„Alocarea punctelor de vânzare
către comercianţii de mărţişoare s-a
făcut prin licitaţii publice organizate
la sfârşitul lunii ianuarie, preţurile

Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliției
Rurală Lăpușata au fost sesizați de
administratorul unei firme de pe
raza comunei Roești, cu privire la
faptul că, persoane necunoscute ar fi
sustras motorină din utilajele pe care
le deține. Se pare că făptașii sunt doi
tineri de 18 și 19 ani, din Roești și un
tânăr de 17 ani, din Copăceni.
„Ajunși la fața locului polițiștii au
stabilit că cele sesizate se confirmă, în
fapt, persoane necunoscute au reușit
maximale pe zone ajungând la valori
să sustragă 200 de litri de motorină, din
cuprinse între 160 lei/amplasament
(pentru zonele bl. A11/3 – Ostroveni
şi Piaţa Nord), 1.000 lei/amplasament
(Complex ”Hermes”) şi 1.400
lei/amplasament pentru Scuarul
Mircea cel Bătrân, pentru întreaga
perioadă 21.02 – 08.03”, au transmis
reprezentanții primăriei Râmnicu
Vâlcea.
Primăria municipiului a pus la
dispoziţia comercianţilor spaţiile de
vânzare (corturi) pentru fiecare din
cele patru zone de desfăşurare a
Târgului de Mărţişor.
Cătălin ANGHEL

trei utilaje. La data de 18 februarie a.c.,
în urma verificărilor efectuate polițiștii
au reușit să identifice doi tineri de 18
și 19 ani, din Roești și un tânăr de 17
ani, din Copăceni bănuiți de comiterea
faptei”, se arată într-un comunicat al
IPJ Vâlcea.
Pe numele celor trei a fost
întocmit un dosar penal, cercetările
continuă urmând a se propune
soluție procedurală prin Parchetul de
pe lângă Judecătoria Horezu.
Cătălin ANGHEL
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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		Parlamentul României
13:10		Dispăruţi fără urmă (R)
14:00		Telejurnal
14:55		Vorbeşte corect!
15:10		Opre Roma
16:00		EURO polis
16:45		Lumea azi
17:15		Tărâmul dintre
			vânturi (R)
18:35		Nadine
19:30		Vorbeşte corect! (R)
19:40		Sport Meteo
20:00		Telejurnal
21:10		Puccini
23:00		Banii tăi
23:30		Dosarele extratereştrilor
00:00		Telejurnal
00:30		Conexiuni
			pe harta timpului
01:00		Nadine (R)
02:00		Fan/ Fun urban (R)
02:25		Dosarele
			extratereştrilor (R)
02:45		Izolaţi în România (R)
03:10		Momentart (R)
03:15		Dispăruţi fără urmă (R)
04:05		Vorbeşte corect! (R)
04:10		Telejurnal (R)
05:00		Conexiuni
			pe harta timpului (R)
05:25		Lumea azi (R)

HBO

07:40		Favorita
09:40		Parcul
			de distracţii
11:05		Gemeni
12:40		Captain
			Marvel
14:45		Împăratul
			Parisului
16:45		Pe platourile
		
de filmare
17:15		Cuvântul L:
			generația Q
18:15		Cenușăreasa
20:00		Britannia
20:55		Babylon
		
Berlin
22:35		Infiltrarea lui Rick
00:25		Sin City
02:30		Șefi de coșmar 2
04:15		Siberia
06:00		Cronicile din Narnia:
		
Călătorie pe mare
		
cu Zori-de-Zi

PROGRAME TV
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		Românii
		
au talent
23:30		Care-i
			numărul tău?
01:45		Gospodar
			fără pereche (R)
03:30		Lecţii de viaţă (R)
04:15		Vorbeşte
			lumea (R)
06:00		Ce se întâmplă
		
doctore ? (R)
06:30		Arena
			bucătarilor (R)

PRO CINEMA

08:15		Povestea lui Lucky (R)
10:15		La bloc (R)

12:30		Echipa de bob (R)
14:30		Tribul din fundu’
		
gradinii (R)
16:30		Corky – Nătărăul clanului
18:15		La bloc
20:30		Bătălie pe role
22:30		Afacere neprevăzută
00:30		Bătălie pe role (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		Glonț
		
în cap
21:45		Asia Express 			Drumul comorilor (R)
01:45		Războiul Stelelor:
		
Imperiul
			Contraatacă
04:15		Acces
			direct (R)
06:00		Observator

KANAL D

07:30		Teleshopping
08:15		Pastila
			de râs
08:45		Teleshopping
09:15		Dragoste
		
și ură
11:00		Puterea
		
dragostei
12:00		Știrile Kanal D
13:00		În căutarea
		
adevărului
15:00		Teo Show
17:00		Puterea dragostei
19:00		Știrile Kanal D
20:00		Mă numesc Zuleyha
22:00		Bravo, ai stil!
00:00		Știrile Kanal D (R)
01:00		Puterea dragostei (R)
04:30		În căutarea
		
adevărului (R)
06:00		Teleshopping (R)
06:30		Pastila de râs
06:45		Știrile Kanal D (R)

PRIMA TV

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

11:00		Teleshopping
11:30		Camera
			de râs
12:00		Teleshopping
14:00		Camera
			de râs
14:30		Teleshopping
15:05		Focus
16:00		Capri
18:00		Focus 18
19:30		Flash
			monden
20:00		Păcală se
			întoarce
23:30		Împotriva
			Mafiei
01:15		Reuşita
03:00		Păcală se
		
întoarce (R)
05:00		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		Specialişti în sănătate (R)
14:00		Teleshopping
14:15		Vouă
14:30		Veterinarul (R)
15:45		Vouă
16:00		Teleshopping
16:15		Destine rătăcite (R)
17:15		Veterinarul
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Dragoste si ura
21:00		Justiție la limita legii
23:15		Pact cu diavolul II (R)
01:15		Poama acră
03:15		Albumul Naţional
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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		Pretul dragostei (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		Oameni incredibili
17:00		Maşini pe alese
18:00		Bagaje la licitaţie
18:30		Bogății ascunse
		
în magazii
19:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
19:30		Cum se fabrică ?
20:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
21:00		Indigenii
			din Alaska
22:00		Alaska
23:00		Goana după aur
00:00		Alaska: Ultima frontieră
01:00		Comori arhitecturale
			recuperate
02:00		Mașini nervoase:
			Clipuri catastrofale
03:00		Indigenii din Alaska
04:00		Alaska
05:00		Maşini pe alese

EUROSPORT

07:30		Ciclism:
			Seria Pro 			Turul Andaluziei,
		
în Spania
09:30		Biatlon:
		
Campionatul Mondial,
		
la Antholz, în Italia
14:15		Snooker:
			Shoot Out
20:40		Ştirile
			Eurosport
20:45		Snooker:
			Shoot Out
01:00		Ştirile Eurosport
01:05		Ciclism:
			Seria Pro 			Turul Andaluziei,
		
în Spania
02:30		Biatlon:
			Campionatul Mondial
04:45		Snooker: Shoot Out
05:50		Schi alpin:
			Cupa Mondială

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Un membru al familiei
s-ar putea simti putin iritat,
si s-ar putea sa fii tentat porti
o discutie pentru a il aduce la
starea initiala. Nu va raspunde
la asta, iar acest lucru ar putea
crea tensiune in casa.

Prea multa expunere
la carti, ziare si computere
astazi ti-ar putea produce
dureri de cap, asa ca incearca
sa ai o mica atentie atunci
cand lucrezi cu text mic sau
computer.

Prin natura, esti un psiholog
maestru, si nu trebuie sa cunosti
bine pe cineva pentru a-i evalua
cu exactitate gandurile si
motivele. Astazi aceasta abilitate
depaseste cu mult psihologia si
se limiteaza la cea psihica.

O problema emotionala cu
un membru al familiei te-ar putea
face sa iti doresti sa fugi si sa te
ascunzi. Nu combate indemnul.
Acest lucru poate fi doar ceea
ce ai nevoie pentru a iti curata
mintea cu privire la o problema.

Problemele emotionale
inradacinate in trecut te-ar
putea face sa te simti inhibat
astazi. De asemenea, s-ar
putea sa fii un pic mai sensibil
decat de obicei si sa vezi insulta
acolo unde nu este destinata.

Frictiunea sau alte probleme
de la locul de munca te-ar putea
determina sa vrei sa renunti,
dar ingrijorarile legate de bani
ar putea sa te impiedice sa o
faci. Cu siguranta, trebuie sa iti
reevaluezi situatia.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Greselile din trecut ar
putea reveni sa te bantuie.
Forteaza-te sa fii obiectiv
inainte de a innebuni pentru
ca toate astea ar putea sa iti
provoace cateva probleme
inutile.

In general, ai tendinta sa
fii o persoana foarte orientata
fizic, dar astazi ai mai multe
sanse sa privesti in interior,
poate sa experimentezi cu
propriile abilitati psihice sau
sa studiezi concepte spirituale.

Consideratiile financiare ar
putea intarzia inceperea unui
nou proiect pe care ai dorit sa il
incepi de mult timp. Poate ca nu
ai fondurile de care ai nevoie sau
poate costul este ceva mai mare
decat te asteptai.

Ziua poate fi afectata
temporar de un anumit scandal.
Unele persoane din anturajul tau,
in special femeile, se pot intrece
in barfe conspirative. Cu siguranta
curiozitatea ta va fi trezita, dar nu
fi tentat sa te alaturi lor.

Esti intuitiv din fire, dar
astazi e posibil sa ai o gramada
de premonitii psihice.
Informatiile despre propriul
personaj ar putea aduce traume
vechi la suprafata, astfel incat sa
le poti elibera.

Sexul si romantismul sunt
foarte active in mintea ta astazi. Te
simti mai ales pasional, iar emotiile
tale sunt bogate si profunde. In
astfel de momente, probabil ca
vei dori sa te concentrezi asupra
propriei tale placeri.
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Mobilitate Erasmus+ la Școala
Profesională Daneți, Dolj

În perioada 20.01-24.01.2020
s-a desfășurat prima mobilitate
Erasmus+ a proiectului ,,Diagnose
Nature&Preserve Nature”.
Parteneriatul strategic pentru
susținerea schimbului de bune practici
în domeniul școlar, schimb interşcolar
,,Diagnose Nature&Preserve Nature”,
identificat cu numărul de referință
2019-1-RO01-KA229-063028_1,
este un proiect european al cărui
coordonator este Școala Profesională
Daneți din localitatea Daneți, județul
Dolj. Gazda primei mobililități din
cadrul proiectului a fost Epralima
- Escola Profissional Alto Lima,
C.I.P.R.L., din Arcos de Valdevez,
Portugalia.
”Flipped Classroom & ComputerAssisted Language Learning(CALL)Global Warming & Saving the
Historical and Natural Places” a fost

titlul activității desfășurată în cadrul
proiectului Erasmus+, KA229, în
Portugalia.
La această întâlnire au participat
8 profesori și 16 elevi din cele 4 țări
partenere: Școala Profesională Daneți
(România), Osnovno uchilishte Hristo
Smirnenski (Bulgaria), Antalya kepez
mahmut celalettin okten anadolu
imam hatip lisesi (Turcia), Szkola
Podstawowa nr 1 w Zychlinie, Zychlin
(Polonia) și 5 profesori și 10 elevi din
partea țării gazde.
,,Diagnose Nature&Preserve
Nature” este un proiect ce rezumă
experiența a 5 țări cu diferite
resurse materiale și oferă copiilor
posibilitatea de a interacționa cu
elevi din medii europene culturale
diferite. Parteneriatul strategic este
finanțat de Uniunea Europeană prin
programul Erasmus+ pe o perioadă
de 24 luni, sub coordonarea Școlii
Profesionale Daneți.
Obiectivele acestui proiect vizeză:
conștientizarea problemelor de mediu
găsirea de soluții pentru acestea;
cunoașterea/ învățarea și folosirea a
noi metodologii de predare / învățare;
educarea elevilor ca cetățeni activi
cu inițiativă în a rezolva probleme
sociale și nu numai; îmbunătățirea

competențelor și abilităților
cheie ale elevilor; îmbunătățirea
capacității elevilor de utilizare a TIC
și lărgirea cunoștințelor acestora;
descoperirea a noi culturi; asumarea
de responsabilități și câștigarea
încrederii în sine; înțelegerea
politicilor, priorităților și organismelor
UE; vizitarea patrimoniului cultural al
Europei etc.
În cadrul vizitei și întrunirii din
Portugalia au avut loc activități care
au contribuit la atingerea obiectivelor
proiectului.
Așadar, în cadrul schimbului au avut
loc ateliere de lucru prin intermediul
cărora elevii au diagnosticat starea
mediului înconjurător, gradul de
poluare, au descoperit factorii dar și
consecințele poluării și au găsi soluții
pentru a stopa fenomenul de încălzire
globală.
M e t o d a
F i p p e d
Classroom&Computer-Assisted
Language Learning (CALL) a fost
cea utilizată de elevi pentru a
realiza sarcinile din cadrul activității
desfășurate sub titlul de ”Global
Warming & Saving the Historical and
Natural Places”.
Profesorii și elevii din școlile
partenere au vizitat unitatea de
învățământ parteneră din Portugalia,
Arcos de Valdevez, au interacționat
cu elevii și profesorii portughezi
împărtășind experiențe și exemple de
bune practici.
De asemenea, elevilor și
profesorilor le-au fost furnizate
informații legate de oferta
educațională a școlii EPRALIMAESCOLA PROFISSIONAL DOALTO
LIMA-COOPERATIVA DE INTERESSE
PUBLICO E RESPONSABILIDADE
LIMITADA, le-au fost prezentate

exemple de bune practici în domeniul
educațional și au fost realizate vizite
de informare/cooperare/dezvoltare
la mai multe obiective de patrimoniu
aflate în stadiu de conservare și
protejare din regiunea școlii partenere.
În cadrul schimbului de
experiență elevii și profesorii au
avut oportunitatea de a face vizite
la Muzeul Descoperirilor din Porto,
Porta do Mezio-Soajo și alte locații
din cadrul Parcului Național Peneda
Gerês, Portugalia.
Cadrele didactice din cadrul școlii
gazdă a oferit oaspeților informații
despre locațiile vizitate și au planificat
și monitorizat activitățile. Elevii au
primit broșuri în limba engleză cu
oferta educațională a școlii gazdă.
În ultima zi de activitate,
participanții au primit certificate de
participare la activitățile din cadrul
proiectului ce au avut loc la Epralima.
Elevii au fost foarte încântați de
experiența trăită, fiind prima lor
mobilitate și vizită într-un alt stat.
Întâlnirea din Portugalia a fost prima
mobilitate Erasmus+ din cadrul Școlii
Profesionale Daneți, cadrele didactice
și elevii având posibilitatea de a
descoperi noi perspective, de a își
lărgiri orizontului cultural, consolida
și promova experința europeană în
școală.

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

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

din afaceri, educaţie, cultură, sport
şi divertisment.
Agenda ta zilnică va fi făcută
printr-un click la www.pro-oltenia.
ro şi cele mai interesante noutăţi
le vei afla în câteva clipe. Conectaţi
la cele mai importante canale de
informaţii, cu tehnologie modernă şi
folosirea tehnicilor jurnalistice de top,
îţi oferim fotografii şi imagini video în
exclusivitate. Sursa ta de ştiri online
e cu tine: PRO Oltenia!
Mihai Firică,
director PRO Oltenia
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Samara are tablou cu ea campioană!

Eliza Samara a imortalizat cel
mai important moment din carieră:
și-a comandat un tablou cu ea în
momentul în care a devenit Campioană
Europeană la simplu: se întâmpla la
Ekaterinburg în 2015.
Samara și colegele ei din echipa
de tenis de masă a României sunt una
dintre speranțe noastre la câștigarea
unei medalii la Tokyo. Pentru sportiva
din Constanța este a patra participare
la Jocurile Olimpice.
„Dacă ar ieși medalia ți-ai dori și
mai mult. Nu poți să te mulțumești
doar cu o medalie și automat vrei mai
mult și la anul și la anul” - Eliza Samara,
componentă a echipei naționale de

tenis de masă a României.
2015 anul Samarei
Sportiva își amintește de cel mai
frumos moment din cariera ei! A fost
atât de emoționată și de fericită, încât
și-a comandat un tablou cu ea în
momentul în care a devenit campioană
europeană la simplu, în 2015, la
Ekaterinburg.
„Acolo a fost momentul meu,
acolo simțeam că pot să ies locul
întâi. Am vorbit cu un pictor să îmi
realizeze un tablou. Mi-a zis că o să
iasă foarte bine, i-a luat cred că vreo
4 zile” - Eliza Samara, componentă a
echipei naționale de tenis de masă
a României.

Domnul de 101 ani și
dorința împlinită
Samara rememorează o întâmplare
petrecută cu două luni înainte de
europenele de la Ekaterinburg.
„Am fost în Bali și era o peșteră cu
șerpi și era un domn mai în vârstă, 101
ani și mi-a zis că dacă îi ating și pun un
dolar, nu mai mult mi se va îndeplini o
dorință” - Eliza Samara, componentă
a echipei naționale de tenis de masă
a României.
„Nu credeam că o să îmi iasă, hai
să pun acolo, pun mâna pe el și aia
e. Și după două luni de zile mi s-a
îndeplinit dorința să ies locul întâi” Eliza Samara, componentă a echipei

DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare Sudoku Luni, 17 Februarie 2020

naționale de tenis de masă a României.
Chiar dacă este expertă în tenisul
de masă, Eliza recunoaște că o
simpatizează mult pe Serena Williams.
Sportiva are și un regret!
„Îmi pare rău că la Rio, în Satul
Olimpic, nu m-am dus să fac poze cu
ea. Era înconjurată de gărzi de corp.
Acum nu aș mai rata ocazia. O admir
mult!” - Eliza Samara, componentă a
echipei naționale de tenis de masă a
României.
Eliza Samara va participa în
perioada 28 februarie - 1 martie la
Campionatele Naționale de tenis de
masă care vor avea loc la București.
SPORTS-NET GROUP
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Pandurii Târgu Jiu – CSM Reșița, prima
finală pentru salvarea gorjenilor
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Liga a doua reîncepe în acest
weekend, iar echipa de fotbal Pandurii
Târgu Jiu primește vizita celor de
la CSM Reșița, într-o partidă ce va
conta pentru etapa cu numărul 22.
Gorjenii stau foarte rău în clasament
și au nevoie disperată de puncte, dar
și oaspeții sunt în căutarea victoriei.
Pandurii se clasează pe locul 19,
cu 8 puncte acumulate, în timp ce
Reșița este cu două poziții mai sus, pe
17, cu 10 puncte mai mult decât elevii
lui Călin Cojocaru. Formația gorjeană
nu are prea multe motive care să le
ofere încredere suporterilor, după ce
au avut rezultate destul de slabe și în
amicalele din această iarnă.
Totuși, echipa din Târgu Jiu poate
recupera punctele, în număr de 14,
care o distanțează de locul 15, poziție
ce permite rămânerea în divizia
secundă a fotbalului românesc.
Începând cu această etapă,
fiecare meci va fi o finală pentru

Pandurii. Formația antrenată de Călin
Cojocaru trebuie să scoată cât mai
multe puncte din fiecare duel.
Programul etapei cu
numărul 22 în Liga 2:

Vineri
20:00: U Cluj – FC Argeș
Sâmbătă
11:00: CS Mioveni –
ACS Viitorul Târgu Jiu
11:00: Farul Constanța –
Concordia Chiajna
11:00: Ripensia Timișoara –
Metaloglobus
11:00: Sportul Snagov –
SCM Gloria Buzău
12:00: Petrolul Ploiești –
Dunărea Călărași
12:00: Pandurii Târgu Jiu –
CSM Reșița
Luni
Ora 17:30: Csikszereda Miercurea
Ciuc – UTA Arad
Marți
Ora 19:00: Rapid București –
Turris Turnu Măgurele
ASU Poli Timișoara stă în această
etapă, pentru că avea programat
meciul cu Daco-Getica, după ce
formația bucureșteană s-a retras din
campionat.

PUBLICITATE

PUBLICITATE
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CSU Craiova, favorită în derby-ul
campionatului!
CSU Craiova pornește cu prima șansă în marele meci de pe Oblemenco
Koljic mai face parte din lotul albalbastru. Ceilalți goleadori ai oltenilor
contra ardelenilor pe Oblemenco:
Mitriță, Băluță și Cristea.

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro

Trupa lui Corneliu Papură are toate
atuurile să câștige partida cu liderul la
Efectul Europa League
zi din Liga 1, meci programat în ultima
Joi seară, CFR Cluj a disputat în
rundă din sezonul regulat, duminică, Gruia prima manșă din optimile de
de la ora 20:00, în Bănie.
finală ale Europa League. E firesc
ca în meciul de pe Oblemenco, Dan
Forma sportivă
Petrescu să schimbe liniile și să nu
CSU Craiova a pornit ca din tun folosească formula standard, așa
anul 2020. Trei victorii din tot atâtea cum s-a întâmplat de fiecare dată
posibile, 10 goluri marcate, adică o după meciurile europene, în actuala
medie de peste 3 reușite pe meci. De stagiune.
cealaltă parte, ardelenii nu au încasat
gol de la reluarea campionatului, dar
Suporterii
au marcat unul singur, strângând doar
Interesul pentru derby-ul din
5 puncte.
Bănie este unul imens. Suporterii
craioveni au luat cu asalt casele de
Meciurile directe
bilete, astfel încât stadionul a fost
În ultimele patru confruntări aproape sold-out cu trei zile înainte
directe de acasă, CSU este imbatabilă: de meci. Presiunea tribunelor se
are două victorii și două remize albe. poate răsfrânge în teren asupra
Golaveraj: 4-1. Ce-i drept, dintre adversarului, conducătorii clubului
marcatorii din ultimele dueluri, doar oltean declarând în repetate rânduri

Probleme în centrul liniei
de apărare pentru olteni!

Chiar dacă sunt toate premisele
pentru ca CSU Craiova să se impună
în derby-ul campionatului și să
pornească astfel play-off-ul de la
egalitate de puncte cu CFR Cluj,
Papură are mari bătăi de cap înaintea
meciului de duminică.
Mihai Bălașa a devenit incert pentru
meciul cu CFR Cluj din cauza unor
probleme musculare. Acka, gafeorul
de serviciu, s-a accidentat cu două
etape în urmă, iar antrenorul oltenilor

VREMEA
ÎN OLTENIA

CRAIOVA
Max.
Min.

10 C
0oC
o

că echipa e imbatabilă cu fanii alături.
Așadar, CSU are toate avantajele
pentru a obține o victorie mare
duminică pe Oblemenco. Dar nu
foarte mare, pentru că ar fi în
detrimentul gazdelor. Întrucât unul
dintre obiectivele oltenilor în derby
este să nu depășească CFR Cluj în

clasamentul final din Liga 1, astfel
încât meciul din play-off din ultima
etapă (a zecea) să se dispute în
Bănie, posibil cu titlul pe masă.
Pentru atingerea acestui
deziderat este necesar un succes
la maxim două goluri diferență în
acest weekend.

a anunțat o pauză de trei săptămâni.
Dielna nu a fost încă prezentat oficial
și e puțin probabil să fie aruncat în
vâltoarea luptei de pe Oblemenco.
Așadar, cel mai probabil, Cosic va face
cuplu în centrul defensivei craiovene
cu Tiago, jucător care a evoluat puțin
în actuala stagiune. Și Gardoș, revenit
după o nouă accidentare lungă, ar
putea reprezenta o soluție pentru
Papură.
Cosmin COJOCĂREANU

SLATINA 10/0oC TÂRGU JIU
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o

9/-10C
9/0 C
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4.7834
229.4268

4.4307
5.7074
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