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Raită prin viață. 
Despre noi: Despre 
prieteni, javre 
şi lichele, cultura 
proştilor şi prostia 
culţilor. Scene 
din viaţa noastră, 
mâncată de alţii,
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Lipsa fondurilor pentru 
asistență socială, rezolvată 
cu banii de investiții
Procesul doljenilor 
care au obținut
ilegal fonduri de la 
APIA cu ajutorul 
unui funcționar de 
la Primăria Valea 
Stanciului continuă 
la Tribunalul Dolj



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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 2 MARTIE – 8 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:
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Explozie în Slatina
Doi oameni au suferit arsuri şi 

au fost transportaţi la spital, după 
o explozie produsă în garsoniera lor. 
Alţi doi au avut şi ei nevoie de îngrijiri 
medicale.

Def lagraţ ia,  urmată de un 
incendiu, s-a produs în noaptea de 
vineri spre sâmbătă în Slatina.

Pompierii au evacuat 79 de 
oameni din bloc în timpul intervenţiei 
de stingere a incendiului. În urma 
incendiului au ars bunurile din 
garsoniera afectată şi de explozie a 
fost afectată şi garsoniera alăturată.

„Peste 30 de pompieri, cu două 
autospeciale de stingere cu apă 
şi spumă, un echipaj SMURD, o 
autospecială pentru transport 
personal şi victime multiple, o 
autospecială pentru intervenţie 
ş i  salvare de la înălţ ime, un 
echipaj CBRN (Chimic, Biologic, 
Radiologic, Nuclear), o autospecială 
pentru transport efective şi patru 
autospeciale pentru primă intervenţie 
au intervenit în municipiul Slatina, 
strada Aleea Mărului, la o explozie 

urmată de incendiu, produsă la o 
garsonieră situată la etajul al treilea.

La faţa locului au intervenit şi trei 
echipaje de la Serviciul de Ambulanţă 
Olt.

Pompierii au acţionat pentru 
lichidarea incendiului, concomitent cu 
evacuarea persoanelor aflate în bloc”, 
a declarat Alin Băsăşteanu, purtător 
de cuvânt ISU Olt.

În garsoniera la care s-a produs 
explozia se aflau două persoane, 
o femeie, în vârstă de 75 de ani, 
găsită conştientă, cu arsuri de gradul 
II la nivelul capului şi suspiciune de 
fractură la membrul superior stâng 
şi un bărbat, în vârstă de 81 de ani, 
găsit conştient, cu arsuri de gradul 
II la membrul superior drept. „Cele 
două victime au fost transportate 
la UPU Slatina. La faţa locului a 
fost asistată şi o femeie, cu atac 
de panică, dar aceasta a refuzat 
transportul la spital.

Ul ter ior,  un echipaj SAJ a 
transportat la UPU Slatina o altă 
femeie, cu probleme respiratorii”, 

conform reprezentantului ISU Olt.
Mai multe familii s-au putut 

întoarce la casele lor abia după ce s-a 
făcut o expertiză tehnică a blocului. 
Prefectul de Olt, Florin Homorean, 
a precizat, pentru Jurnalul Olteniei, 
că expertiza tehnică efectuată de 
specialişti la faţa locului a arătat 

că nu sunt probleme structurale la 
blocul în care a avut loc explozia.

Echipajele de intervenţie de la 
distribuitorul de gaze au întrerupt 
furnizarea gazelor pentru a verifica 
fiecare apartament.

De curăţenie în cele două locuinţe 
afectate s-a ocupat Primăria.

Clanţe cu tifon îmbibat în spirt la Primăria Balş
O metodă inedită de a se  proteja 

de epidemia de gripă din România a 
fost găsită de angajaţii Primăriei Balş, 
din judeţul Olt: au pus pe clanţele 
uşilor de la birouri tifon îmbibat în 
spirt. Doar că această soluţie nu 
este neapărat şi eficientă, potrivit 
reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate 
Publică (DSP) Olt.

Publicaţia reporter24.info i-a 

contactat pe reprezentanţii DSP, fără 
să le spună despre ce instituţie este 
vorba.

„Într-adevăr, DSP recomandă 
intensificarea măsurilor de prevenţie, 
în unităţi de învăţământ sau în 
unităţile sanitare cu paturi. Să se 
facă o dezinfecţie curentă, adică 
nu trebuie firmă specializată, ci 
infirmierele sau femeile de serviciu, 

cu substanţe dezinfectante, să 
şteargă toate suprafeţele: că este 
vorba despre o uşă sau despre o 
clanţă sau mobilierul. Însă această 
măsură le aparţine! Aşa ceva n-am 
mai auzit. Se pune, într-adevăr, la 
intrare în orice spaţiu unde prezintă 
risc un covoraş dezinfectant, dar nu 
aşa. Dacă vreţi, da, luaţi-vă mănuşi 
sau ceva personal, nu să legăm 
clanţele la uşi cu tifon şi substanţe 
dezinfectante sau spirt”, a declarat 

purtătorul de cuvânt al DSP Olt, 
Gabriela Gogiu, pentru sursa citată.

Pentru a intra în unele dintre 
birourile Primăriei Balş, cum ar fi cel 
de Urbanism, trebuie să pui mâna pe 
tifonul îmbibat în spirt cu care sunt 
acoperite clanţele uşilor.

Contactat telefonic, primarul 
oraşului Balş, Mădălin Teodosescu, 
s-a limitat să spună doar că fiecare 
angajat este liber să se protejeze de 
gripă, după cum consideră.
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Procesul doljenilor care au obținut
 ilegal fonduri de la APIA cu ajutorul unui 
funcționar de la Primăria Valea Stanciului 

continuă la Tribunalul Dolj
Procesul soților acuzați că 
au obținut ilegal bani de 
la APIA, aproape 300.000 
lei, cu ajutorul unui 
funcționar al Primăriei 
comunei doljene Valea 
Stanciului, care a și fost 
condamnat pentru acest 
lucru, a fost amânat, 
la sfârșitul săptămânii 
trecute, pentru luna 
martie. Funcționarul a 
primit 2 ani de închisoare 
cu suspendare și 60 de 
zile de muncă în folosul 
comunității, după ce a 
ajuns la o înțelegere cu 
procurorii.

La sfârșitul săptămânii trecute, 
Tribunalul Dolj a decis să amâne 
pentru luna viitoare procesul în care 
OLARU NICOLAE, aflat în stare de 
deținere, și OLARU CAMELIA sunt 
judecați pentru săvârșirea infracțiunii 
de folosirea sau prezentarea de 
documente ori declarații false, 
inexacte sau incomplete, dacă 
fapta are ca rezultat obținerea pe 
nedrept de fonduri europene în formă 
continuată.

R e a m i n t i m  c ă ,  p o t r i v i t 
rechizitoriului întocmit de procurorii 
DNA Craiova: „În perioada 23 mai 
2008 – 15 mai 2014, inculpații Olaru 
Nicolae și Olaru Camelia, în calitate 
de reprezentanți ai unei persoane 
fizice autorizate (PFA), au depus 
cu rea-credință la Agenția de Plăți 
și Intervenție pentru Agricultură 
(A.P.I.A.) mai multe documente cu 
un conținut nereal, în scopul de a 
obține în mod injust sume de bani în 
cadrul schemelor de plată unică pe 
suprafață, pentru suprafețe de teren 
pe care nu le dețineau în realitate.

În demersurile lor, cei doi inculpați 

au beneficiat de ajutorul unui angajat 
al primăriei comunei Valea Stanciului, 
județul Dolj, care le-a pus la dispoziție 
mai multe documente folosite ulterior 
la A.P.I.A.

Funcționarul respectiv a solicitat 
procurorilor anticorupție încheierea 
unui acord de recunoaștere a 
vinovăției, lucru cu care aceștia au 
fost de acord.

Pr in aceste demersur i ,  au 
fost obținute pe nedrept fonduri 
nerambursabile în cuantum total de 
281.767 lei, sumă cu care Agenția 
de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură s-a constituit parte 
civilă în cauză. În cauză, s-a dispus 
luarea măsurilor asiguratorii, prin 
instituirea sechestrului, asupra unor 
bunuri imobile ce aparțin inculpatei 
Olaru Camelia. Dosarul a fost trimis 
spre judecare Tribunalului Dolj cu 
propunere de a se menține măsurile 
asigurătorii dispuse în cauză”.

Nicolae Sabău, funcționarul din 

cadrul Primăriei comunei Valea 
Stanciului care i-a ajutat pe cei doi, 
a recunoscut comiterea faptelor 
(4 acte materiale) și a semnat un 
acord cu procurorii DNA Craiova, 
fiind condamnat la 2 ani închisoare 
cu suspendarea executării pedepsei 
sub supraveghere pe durata unui 
termen de supraveghere de 3 ani 
și 6 luni și 60 de zile de muncă 
în folosul comunității: „Admite 
acordul de recunoaştere a vinovăţiei 
încheiat de Ministerul Public-
Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie - Direcţia 
Naţională Anticorupţie - Serviciul 
Teritorial Craiova cu inculpatul Sabău 
Nicolae. Condamnă pe inc. Sabău 
Nicolae la pedeapsa principală de 
2 ani închisoare pentru săvârșirea 
infracțiunii de complicitate 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 din bugetul general al 
Uniunii Europene sau din bugetele 
administrate de aceasta ori în numele 
ei săvârșită în formă continuată în 
perioada aprilie 2008 – noiembrie 
2011 (4 acte materiale). Dispune 
suspendarea executării pedepsei 
sub supraveghere pe durata unui 
termen de încercare de 3 ani și 6 
luni. Obligă pe inculpatul Sabău 
Nicolae să presteze pe parcursul 
termenului de supraveghere o 
muncă neremunerată în folosul 
comunităţii pe o perioadă de 60 
de zile la Primăria com. Valea 
Stanciului sau Școala Profesională 
Valea Stanciului. Atrage atenţia 
inculpatului Sabău Nicolae asupra 
dispoziţiilor art. 96 C.p. privind 
revocarea suspendării executării 
pedepse i  sub supraveghere . 
Menține măsura asiguratorie a 
sechestrului până la concurenţa 
sumei de 228.925,29 lei”, se arată 
în hotărârea Tribunalului Dolj.
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Raită prin viață. 

Despre noi: Despre prieteni, javre 
şi lichele, cultura proştilor şi prostia culţilor. 
Scene din viaţa noastră, mâncată de alţii, zi 

de zi. Despre Lege şi Fară de Lege la noi 
Într-o vreme a Istoriei, Mântuitorul 

a spălat picioarele alor săi ucenici, 
apoi s-au întâmplat Cina cea de Taină, 
Rugăciunea din grădina Ghetsimani, 
dar şi vinderea Domnului de către 
Iuda. Moarte şi Înviere. Până şi 
postmodernii, ateii, adică noi, că 
perindatul la biserică purtând răutatea 
în suflet nu se pune, ştiu de toate 
acestea, se pregătesc de zilele libere şi 
le trăiesc. E o mare întâlnire a omului 
cu sine. Intră cu toţii, şi Credincioşii, 
şi Ceilalţi, în logica firească a pregătirii 
unor zile de „stat pe gânduri”. Ce mă 
aşteaptă? Ce fac eu cu mine? Încerc să 
înţeleg, şi nu înjur, nu denigrez, nu mă 
tot laud, gândesc corect. Căci trăim, 
ar trebui să trăim o nouă aventură 
spirituală, o nouă experienţă a minţii 
noastre, o căutare a propriei noastre 
identităţi dar, tot noi suntem cei care 
ne lepădăm, fără să ştim de ce, de noi 
şi de căutarea de sine. Caută-te pe 
tine, caută-l pe Celălalt. Şi, găsindu-l, 
te găseşti. Ca om, pentu tine, şi pentru 
prieteni, şi pentru alţii.

Despre prieteni, DEX zice: 
prieten,-ă, prieteni, -e, s. m. și f. 
Persoană de care cineva este legat 
printr-o afecțiune deosebită, bazată pe 
încredere și stimă reciprocă, pe idei sau 
principii comune; amic. Dar ,,AMICUS 
PLATO, SED MAGIS AMICA VERITAS” 
(lat.). Adică, prieten mi-e Platon, dar 
mai prieten adevărul. Ori, bolnavi de 
personalitatea proprie (pleonasm!), 
facem, unii din noi, o eroare nedemnă 
de „om” crezând clar că ADEVĂRUL e 
doar adevărul nostru (care e, de fapt, o 
crasă şi mare minciună, în care ajungi 
să crezi şi să nu mai ţii cont de atât 
de gravele consecinţe ale ei, dacă o 
plasezi în spaţiul public), mai ales dacă 
nu eşti în plenitudinea capacităţilor 
psihice sau, vorba puştanilor de azi, 
„dar ce ai domne, ești stresat (boala 
de sfârşit şi început de mileniu)? Astfel 
putem ajunge să vorbim, în loc de 
prieteni, sau colegi, sau vecini, despre 
câţiva neprieteni, chiar despre nebuni, 
mai ales că nu poţi pricepe de ce-o fac 
şi ce rost are.

Dar ce e nebunul şi ce e nebunia? 
DEX zice: Nebunie sau alienare, 
alienație, demență, sminteală, 
smintire, țicneală, boală mintală, 
a fost şi este considerată, la om, 
comportarea neobișnuită ce nu se 
mai încadrează în normele „normale” 
de manifestare în societate. Termenul 
definea în trecut o aberație, o deviere 

de la comportarea unui om normal. 
Curios e că, din respect pentru 
noţiunea de „om”, dicționarele nu 
vorbesc despre „nebun” ci, doar, 
despre nebunie. Nu-mi permit să  
continui, mai ales că nici ei, bolnavii, 
altfel, la primă vedere, sănătoşi tun, 
nu vor să fie aşa. Dar aş aminti 
de ceva metode medicale aplicate 
acestora, în trecut, metode care 
nu au fost mai fără durere decât 
acțiunile punitive ale educatorilor 
lor spre normalitate: flebotomie 
pe organele genitale cu lipitori, 
ambutisare, chirurgia urechii (de 
unde şi expresia „e-ntr-o ureche” - e 
nebun adică, urechea fiind un organ 
al echilibrului), „șocul electric”...

Dacă nebunii nu sunt băgaţi în 
seamă, adică trimişi la doctor sau la 
biserică, şi „sunt băgaţi în samă” şi 
lăsaţi să se zbenguiască prin, la fel 
de dezechilibrata noastră societate, 
devin, că sunt cameleonici, javre 
ori lichele, despre care dicţionarele 
zic: javră, javre, s. f. 1. Câine slab și 
prăpădit; jigodie, potaie, cotarlă;.2. 
Epitet pentru un om lipsit de caracter. 
3. fig. om flecar, fiinţă tărâtoare, lichea, 
derbedeu, lepădătură, netrebnic, 
puşlama, scârnăvie, secătură, 
cioflingar,  pujlău, (reg.) orbete, 
oșiștic, postoroncă, pujlă, (Mold.) 
nandralău, poghibală, (Transilv. și 
Maram.) techergheu, (înv.) ștrengar, 
(fam.) cutră, marțafoi, (fig.) căzătură, 
otreapă, zdreanță, loază, (arg.) 
sichimea. Uneori, cum zic eu, scârbit 
dar şi mâhnit si revoltat de ipochimeni, 
tratamentul corect spre vindecarea lor 
imediată e „un şut în cur”. Altfel, ăştia 
ne mănâncă viaţa, după principiul „să 
moară capra vecinului”, că atât îi duce 
mintea lor puţină.

Vă zic astea ca o curăţire a mea 
şi o rugă a mea să n-ajung aşa, mai 
ales că, în cursul vieţii mele, atâta 
şi aşa cum a fost, am avut parte (şi 
mai am), din plin, de oameni „demni” 
de aceste nume prea comune, ţicnit, 
javră, lichea, alipite, ca un dat, tot 
de la Domnul Dumnezeu, de scurta 
şi vremelnica lor existenţă. Iar 
societatea, care trăieşte odată cu noi, 
geme de astfel de specimene, căci 
am intrat în era de cultură a proştilor 
- „omul nou” creat de communism, 
şi de prostie a culţilor - urmaşii lor 
moderni. Mie nu-mi va ieşi din cap 
o banală întrebare pe care mulţi 
şi-o pun dar toți o uită imediat: cum 

poate o mulţime să voteze un penal, 
fie el și nedefinitiv condamnat sau 
condamnat definitiv cu suspendare? 
Prima „trecere cu vederea” pe care 
aş acorda-o „maselor” ar fi aceea 
că, până la condamnarea definitivă 
ar merita „prezumţia de nevinovăţie” 
dar îmi revin și zic, eu, că dacă îi 
acord lui X ori Y prezumţia asta, 
nu e normal, şi logic, și echitabil, 
să se acorde aceeaşi „prezumţie 
de nevinovăţie” şi instanţelor care-l 
judecă şi, până la urmă îl condamnă? 
Că nu pot pleca, ele, masele, de 
la „prezumţia de vinovăție” pentru 
toate instanţele. Adică cine-mi dă 
mie dreptul, mie, mase, să zic că 
toate instanţele sunt nedrepte şi-i 
condamnă pe nevinovaţii şi săracii 
mâncători de sume grele, colosale, 
pe bandă rulantă pe degeaba. 
Şi de ce ar face-o? Ca să ies din 
această dilemă îmi zic că „masele e 
proaste” dar renunţ, că ştiu că nu, nu 
sunt proaste. Atunci, îmi zic, poate 
votează în necunoștinţă de cauză dar 
cade şi asta fiindcă m-am convins 
că poporul/populația ştie tot ce se-
ntâmplă ori urmează să se întâmple 
(vezi zicalele: nu ştie bărbatul ce ştie 
tot satul; a intrat în gura lumii; s-a 
făcut de râsul lumii; râde lumea de 
el; nu mai e în rândul lumii; vorbeşte 
lumea; şi altele câte...). Nu-mi 
rămîne decât varianta că „masele e 
de acord” sperând că ăsta, „hoţul”, 
e votat şi făcut „mare şi tare tartor”, 
adică primar, ori parlamentar, ori şef/
şefuţ pe nu ştiu unde, în ideea că 
mâine sau poimâine le va arunca o 
ciosvârtă acolo, pe masa lor goală. 
Partea proastă e că şi „masele de 
culţi” se prind în această ecuaţie a 
aşteptatei „ciosvârte” azvârlite la 
spartul târgului, adică după ce ajung 
ăştia pe prea scumpele şi bănoasele 
scaune. Ba, mai mult, ăştia „culţii”, 
se dau în stambă, se omoară să 
găsească şi să propună, „din partea 
opiniei publice” soluţii de spălare a 
onoarei „oţilor”, de scăpare de cătuşe 
şi dintre cele patru ziduri şi, mai ales, 
de a rămâne cu „prada” întreagă, 
născocind ori modificând legi întregi 
ori articole şi paragrafe. Partea şi mai 
proastă e că printre ăștia, „culţii”, 
găsim şi destui cu funcţii mai mari 
sau mai mici în toate instituţiie 
statului de pe toate meleagurile 
scumpei noaste patrii, atâta cât încă 
mai există, ba chiar în presa noastră 

scrisă şi văzută. Dacă prostescul mod 
de a gândi e mai uşor de înţeles la 
„mase”, gândirea malefică până la 
prostire a „culţilor” mi se pare de-a 
dreptul criminală, adică penală.

Trecând de la teorie la practică, am 
a vă spune, pe scurt, o „întâmplare”  
recentă, cu mine în postura de 
„preşedinte” (numai pe-asta n-o 
făcusem în astă viaţă a mea) al 
unei Asociaţii de proprietari din 1 
Mai. Convocai, conf. Legii 196/2018, 
Adunarea generală, într-un spaţiu 
public (până acum se convocau pe 
aleea din spatele blocului, la ore 
mincinoase, ca să nu vină nimeni, 
prezenţă mare de „mase”, adică de 
„proprietari” de pe alte vremuri cu 
„enteresele” lor.

Hârşit fiind eu, în cursul vieţii mele, 
şi în astfel de „spectacole” numite 
Adunări, i-am lăsat să-şi facă de cap şi 
să uite de ce-au venit... de ce-au venit 
nu mai contează. S-au dat în spectacol 
frustraţii, care acum voiau să arate, în 
văzul lumii, că ei nu sunt în rândul lumii 
fiindcă suntem, eu şi echipa acolo, ce 
ştim noi!

A excelat în „nebuneală” o 
doamnă, Botea parcă, prezentându-
se ca „expertă” la ANAF, cerând 
şi fotografiind cu telefonul toate 
documentele aflate pe ordinea de zi, 
întrerupând desfășurarea Adunării 
generale de parcă ne prinsese în 
flagrant, uitând, în scrânteala ei logică, 
scuze, că n-avea „ordin” să ancheteze 
o adunare generală. Au mai fost câţiva 
„deştepţi”, doi-trei, nu le ştiu numele, 
care au ţinut cu tot dinadinsul să arate 
cine sunt ei, uitând de ce veniseră, 
şi care sunt pasibili de un dosar în 
instanţă dar, iartă-I Doamne că nu 
ştiu ce fac!

Am simţit nevoia să scriu asta 
pentru a justifica „peroraţia” mea de 
mai sus care se referă la o societate 
bolnavă de sus până jos, dar şi 
pentru că Asociaţiile de proprietari, 
care gestionează un număr imens 
de apartamente (numai la Craiova 
sunt vreo 40.000), cu cam jumătate 
din populaţia ţării, au devenit, fiind 
sub autoritatea primarilor, masă 
de manevră pentru multe „chestii” 
dubioase (politic şi financiar), multe 
din ele, din asociaţii, având preşedinţi 
de genul de mai sus. Va urma analiza 
în această zonă gri a „prostituţiei şi 
prostirii” oamenilor normali.

Mihai MĂCEȘ
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Lipsa fondurilor pentru asistență socială, 
rezolvată cu banii de investiții

Pentru a asigura 
asistență și protecție 
socială copiilor din 
centrele de plasament 
şi persoanelor cu 
handicap din Dolj, 
Consiliul Județean 
ar putea lua bani din 
fondurile de investiții, 
deoarece bugetul pe 
2020 acoperă doar 18% 
din necesarul pentru 
această ramură.

Președintele Consiliului Județean, 
Ion Prioteasa, susține că fondurile 
insuficiente sunt efectul cotelor 
defalcate din impozitul pe venit, 
care au fost mai mici cu 18%, anul 
acesta. Astfel, banii din impozite 
care se dau pentru asistență socială 
sunt cu 39% mai puțini decât anul 
trecut și nu pot acoperi cheltuielile 
pe întreg anul.

„O lovitură puternică am primit-o 
în ceea ce privește cotele defalcate din 
impozitul pe venit, care anul acesta 

sunt mai mici cu 18% și un loc unde 
au fost probleme și vor fi probleme 
în continuare este că sunt acelea ce 
sunt destinate sistemului de protecție 
a copilului și de asistență socială 
pentru persoanele cu handicap 
sunt cu 39% mai mici decât anul 
trecut. Practic avem bani anul acesta 
numai cu 18% pentru acest sector 
deosebit de important și aici, noi de 
ani de zile duceam circa jumătate 
din banii noștri pe care îi aveam”, a 
declarat Ion Prioteasa, joi, la şedinţa 

Consiliului Judeţean.
Fonduri le existente pentru 

asistența socială ar ajunge pentru 
2-3 luni, dar Consiliul Județean 
ar putea a lua bani din fondurile 
pentru investiții, iar după rectificarea 
bugetară a impozitelor speră să 
primească o sumă care să-i ajute să 
umple golul creat.

„Am considerat că mai important 
decât copiii, decât persoanele 
acestea în dificultate, nu e nimeni 
(…), dăm banii în continuare, 

dacă în luna iulie va fi o rectificare 
bugetară a impozitelor, și să sperăm 
că așa va fi, și vom primi niște 
bani, noi vom putea atunci să 
retragem acești bani de acolo și 
să-i redirecționăm în alte părți”, a 
afirmat Ion Prioteasa.

Din excedentul anului 2019 s-a 
decis alocarea sumei de 8.236 mii 
lei pentru finanţarea sistemului de 
protecţie a copilului şi a centrelor 
publice pentru persoane adulte cu 
handicap.

Corpul de Control al Ministerului Sănătății vine la 
spitalul județean din Severin

Control după control! Spitalul 
județean din Severin va fi controlat la 
sânge  de o echipă de specialiști de 
la București, din Ministerul Sănătății. 
Premierul Ludovic Orban a cerut 
lămuriri la începutul ședinței de 
Guvern ministrului Sănătății despre 
Spitalul Județean de Urgențe din 
Drobeta Turnu Severin, după ce 
un control dispus de prefectul de 
Mehedinți a scos la iveală nereguli 
foarte grave în această unitate 
medicală.

Min is t ru l  Sănătăț i i ,  V ic tor 
Costache, a precizat că va trimite 
Corpul de Control la Spitalul Județean 
de Urgențe din Drobeta Turnu 
Severin.

Este un spital din subordinea 
autorităţilor locale PSD, unde am 

văzut aceste nereguli şi vom trimite 
corpul de control.

„Avem un mecanism comun cu 
domnul Popescu în care trimitem 
controale încrucişate şi cu protecţia 
consumatorului. Este o noutate în 
domeniul controlului sanitar”, a spus 
ministrul Sănătății.

Pe acest subiect a vorbit și ministrul 
mehedințean al Economiei, Virgil 
Popescu: „La spitalul din Drobeta 
Turnu Severin este un manager, 
cum eu nu am mai văzut, luat pe 
persoană fizică – şeful de cabinet 
al preşedintelui Consiliului judeţean 
a fost pus de vreo cinci luni de zile 
director de spital, iar directoarea 
medicală este soţia senatorului PSD, 
Liviu Mazilu. Acolo se tot fac studii 
de fezabilitate, cred că totul ar trebui 

verificat, se fac studii de fezabilitate 
peste studii de fezabilitate, se spune 
că se reabilitează, dar până la urmă 
nu se întâmplă nimic şi imaginile care 
au fost publice arată un dezastru față 
de ce este acolo”.

Premierul Victor Orban a solicitat 
ca acest control să se facă cu 
celeritate.

Prefectul de Mehedinți, Cristinel 
Pavel, a dispus un amplu control 
la spitalele din județul Mehedinți, 
pentru a se urmări dacă se respectă 
condițiile igienico-sanitare.

„După scandalul de anul trecut 
când Secţia de Terapie Intensivă 
a Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Drobeta Turnu Severin a fost închisă 
după ce patru pacienţi au decedat 
fiind depistaţi cu infecţii nosocomiale, 

eu cred că această unitate medicală 
ar fi trebuit monitorizată 24 de 
ore din 24 de autoritățile statului. 
Din acest motiv, dar și pentru că 
am primit numeroase sesizări și 
reclamații din partea cetățenilor am 
dispus un control la spitalul județean 
și la celelalte unități medicale din 
județ pentru a vedea clar situația în 
care se prezintă, dacă se respectă 
normele igienico-sanitare, un aspect 
foarte important pentru pacienții care 
se internează aici. Vreau să vă spun 
că nu voi tolera nicio clipă ca în acest 
spital să nu se respecte condițiile 
igienico-sanitare, iar controalele 
vor continua până când deficiențele 
constatate vor fi remediate”, a 
declarat prefectul Cristinel Pavel.

Iulian Gogonea
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Prins de poliție în timp ce conducea cu 
186 de kilometri pe oră în localitate

Polițiștii gorjeni au prins un tânăr 
în vârstă de 25 de ani, din județul 
Gorj, în timp ce se deplasa pe Drumul 
Național 66 la volanul unui autoturism 
cu o viteză de 186 de kilometri pe oră. 
Șoferul a fost depistat  în localitatea 
Brănești și i-a fost suspendat dreptul 
de a conduce pe o perioadă de trei 
luni. 

„A fost surprins cu 186 de kilometri 
la oră, în localitate, pe DN 66. 
Avem viteze foarte mari. Drumul 
este în aliament. Pe drumurile care 
tranzitează localitățile ar trebui 
impusă o viteză inferioară, poate 
chiar de 30 de kilometri la oră”, a 
spus Lucian Stroe, inspector principal 
de poliție în cadrul Serviciului Rutier 
Gorj, pentru radiotargujiu.ro.

Elevii și pensionarii 
din Târgu Jiu vor primi 

gratuitate pe mijlocele de 
transport în comun

Consilierii locali au solicitat 
primarului din Târgu Jiu ca școlarii 
din oraș și pensionarii cu pensii până 
în 1.265 de lei să circule gratuit pe 
mijloacele de transport public în 
comun. Viceprimarul Aurel Popescu 
susține că măsura va fi aplicată 
începând cu 1 martie.

„Am făcut acest proiect de 
hotărâre împreună cu alți doi colegi, 
consilieri. Vorbim de transport gratuit 
pentru elevi și pensionari și am rugat 
colegii să înțeleagă necesitatea 
și aprobarea acestui proiect de 
hotărâre. Au fost prinse în buget 
sumele necesare, și, cu siguranță, 

începând cu 1 martie măsura se va 
aplica”, a spus Aurel Popescu.

Se pare că elevi i vor avea 
gratuitate două deplasări pe zi, pe 
timpul școlii și pensionarii vor avea 
un anumit număr de călători gratuite.

„Valoarea pensiei până la care este 
obținută gratuitatea este de 1.265 
lei, la cei cu vârstă până la 70 de ani, 
cei peste 70 de ani au fără probleme 
această oportunitate. Cei în cauză 
vor obține aceste gratuități pe baza 
unei cereri depuse ori la școală de 
către elevi ori la Transloc, de către 
pensionari”, a completat viceprimarul.

Cătălin ANGHEL

Un gorjean a băut cu unchiul 
său, apoi l-a reclamat la poliție

Un bărbat de 44 de ani, din 
orașul Turceni, și unchiul acestuia 
în vârstă de 52 de ani s-au luat la 
bătaie după ce au băut împreună. 
Se pare că nepotul a sunat la poliție 
să reclame faptul că unchiul său i-a 
furat telefonul mobil.

„Polițiștii din cadrul Poliției Turceni 
au fost sesizați de un bărbat în vârstă 
de 44 de ani, din orașul Turceni, 
despre faptul că a avut un conflict 
cu unchiul său, care i-ar fi sustras un 
telefon mobil. Din primele cercetări 
efectuate de polițiști la fața locului 
a reieșit faptul că, între acesta și 
unchiul său de 52 de ani ar fi avut 

loc un conflict spontan pe fondul 
consumului de alcool. Cei doi ar fi 
exercitat acte de violență, suferind 
leziuni al nivelul feței, fără a solicita 
acordarea de îngrijiri medicale. 
Totodată, reclamantul a susținut că 
unchiul său ar fi profitat de faptul că 
acesta și-a lăsat telefonul pe masă și, 
la plecare, l-ar fi sustras”, a transmis 
Victor Țuhașu, purtătorul de cuvânt 
al Poliției Gorj.

În cauză, oamenii legii au întocmit 
un dosar penal sub aspectul săvârșitrii 
infracțiunilor de furt și lovire sau alte 
violențe.

Cătălin ANGHEL

PUBLICITATE
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Un vâlcean a provocat haos pe străzile 
Craiovei, fără permis și cu numere false

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din 
comuna Dănicei, județul Vâlcea, a 
fost prins de polițiștii din Craiova 
conducând cu permisul suspendat 
şi cu plăcuțele de înmatriculare 
m o n t a t e  p e  m a ș i n ă  f a l s e . 
Evenimentul a avut loc în acest 
weekend și nu a fost deloc ușor 
pentru omenii legii să-l gestioneze. 
Se pare că băiatul nu s-a lăsat prins 
uşor, iar polițiștii l-au urmărit minute 
bune pe străzile din Bănie. Totuși, 
șoferul nu a scăpat. Acesta a pierdut  
controlul asupra direcției de mers, 
provocând un accident rutier în 
urma căruia pasagerul din dreapta 
a fost rănit.

Poliţiştii l-au depistat pe tânăr 
pe strada Dezrobirii. Urmărirea s-a 
desfășurat pe mai multe străzi, iar 
la intersecția cu strada Rampei, 

șoferul a pierdut controlul volanului, 
pă răs ind  pa r tea  ca rosab i l ă . 
Persoana rănită este un alt tânăr 
în vârstă de 20 de ani, din Glăvile, 
Vâlcea, ce a fost transportat la 
spital pentru acordarea de îngrijiri 
medicale, fiind conștient.

„Conducătorul autoturismului 

a fost identificat în persoana unui 
tânăr de 19 ani, din comuna Dănicei, 
județul Vâlcea. Din verificările 
efectuate a rezultat faptul că cel în 
cauză avea dreptul de a conduce 
vehicule suspendat, ca urmare a 
comiterii altor abateri la rutieră, iar 
plăcuțele de înmatriculare ce erau 

montate pe autoturism erau false”, 
au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

Șoferul s-a ales cu dosar penal 
și este cercetat pentru săvârșirea 
infracțiunilor de vătămare corporală 
din culpă, conducerea unui vehicul 
cu numere false și fără a deține 
permis de conducere.

Amenzi usturătoare aplicate 
de DSV în magazinele din 

Râmnicu Vâlcea

4 operatori economici de pe 
raza municipiului Râmnicu Vâlcea 
au fost controlați de Polițiștii din 
cadrul Serviciului de Investigare a 
Criminalității Economice împreună 
cu specialiști din cadrul Direcției 
Sanitar Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor Vâlcea. Acțiunea a avut 
loc pentru prevenirea și combaterea 
propagării virusului gripei aviare, 
combateri i evaziunii f iscale și 
verificarea legalității activităților de 
comerț desfășurate de unitățile de 
alimentație publică.

Controalele au avut loc la 
magazinele ce au ca obiect principal 
de activitate producția și comerțul cu 
produse alimentare și nealimentare.

„Neregulile descoperite au constat 
în nefiscalizarea tuturor veniturilor 

obț inute pr in comercial izarea 
produselor de pe stoc și punerea 
în vânzare către populație produse 
alimentare cu termen de valabilitate 
expirat sau fără etichete care să 
ateste proveniența, compoziția, 
data producției sau termenul 
de valabilitate”, se arată într-un 
comunicat al IPJ Vâlcea.

În urma verificărilor făcute, au fost 
aplicate 4 sancțiuni contravenționale 
cu o valoare de 12.000 lei. De 
asemenea, ca măsură complementară 
s-a dispus confiscarea a 66,44 kg 
produse din carne, panificație și 
dulciuri, produse cu termen de 
valabilitate expirat sau neetichetate 
corespunzător.

Cătălin ANGHEL

Vâlceni amendați după ce 
au luat oameni la ocazie
Polițiștii vâlceni au desfășurat o 

acțiune pentru depistarea, probarea 
și sancționarea celor care efectuează 
transport public de persoane contra 
cost, cu autoturisme, fără a deține 
autorizație valabilă de transport 
persoane în regim de taxi sau 
închiriere.

Astfel, oamenii legii  au oprit 
pentru control 98 de autovehicule, 
iar pentru neregulile constatate 
au fost nevoiți să aplice 40 de 
sancțiuni contravenționale, pentru 
nerespectarea unor norme privind 
circulația pe drumurile publice, 
cu o valoare de peste 15.000 lei. 
Totodată, au fost reținute 4 permise 
de conducere și indisponibilizate 2 
„taxiuri pirat”.

Un autoturism condus de un 
bărbat de 44 de ani, din Oteșani, care 
efectua transport de persoane, contra 

cost, pe ruta Oteșani - Râmnicu 
Vâlcea, fără a deține autorizație de 
taxi a fost unul dintre cei prinși de 
agenții de la rutieră: „Bărbatul este la 
a patra abatere de genul, din nou față 
de acesta s-a luat măsura sancționării 
contravenționale și i-a fost suspendat 
dreptul de utilizare al autovehiculului 
pe o perioadă de 6 luni”, au transmis 
reprezentanții IPJ Vâlcea.

Pe raza municipiului Râmnicu 
Vâlcea, polițiștii au mai depistat un 
bărbat de 69 de ani, care efectua 
transport de persoane, contra cost, 
de aceast dată, pe ruta Muereasca 
- Râmnicu Vâlcea. Nici acesta nu 
deținea autorizație de taxi. „Bărbatul 
a fost sancționat contravențional și 
i-a fost suspendat dreptul de utilizare 
al autovehiculului pe o perioadă de 6 
luni”, spun oamenii legii.

Cătălin ANGHEL
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HOROSCOP
Astazi vei fi preocupat sa 

te interesezi ca cei din jur sa 
te perceapa ca pe o persoana 
loiala, desi primul lucru pe care 
il faci dupa ce promiti ceva este 
sa uiti complet de ceea ce ai 
de facut.

Astazi incerci sa iti ascunzi 
cu mare iscusinta slabiciunile si 
pentru a nu ramane descoperit 
in fata celorlalti preferi sa porti 
masca unui om cat se poate de 
sigur, ascunzand slabiciunile cat 
de bine poti.

In aceasta zi iti vei scoate la 
iveala o noua latura a ta si anume 
cea de foarte bun vorbitor in 
public. Nici o persoana apropiata 
tie nu ar fi crezut ca esti un asa 
bun orator pentru ca de obicei te 
feresti de vorbitul in public. 

In aceasta zi vei avea 
sansa de a fi singur si ai un 
moment de sinceritate. Vei 
reusi sa constati ca esti mai 
vulnerabil decat de obicei si 
nici pe departe asa de puternic 
cum te considera cei din jur. 

Ar fi bine sa incerci sa 
acorzi un strop de atentie 
nevoilor si dorintelor celor 
dragi. 

Cum esti mereu pe fuga, 
uiti unele lucruri importante 
pentru persoana iubita.

In aceasta zi esti foarte arogant 
si te porti ca si cum tu le stii pe toate. 
Faptul ca refuzi comunicarea si sa 
accepti parerile celor din familie, nu 
este o dovada de maturitate si in 
plus tensiunea din casa creste cu 
fiecare secunda in parte. 

Astazi izbucnesc numeroase 
conflicte cu partenerul de viata 
din cauza viziunilor de viitor 
diferite. 

Nu reusesti sa intelegi de ce 
sunt asa de diferite de ale tale si 
iti pierzi cumpatul. 

Daca de obicei esti optimist, 
astazi viitorul te ingrijoreaza desi 
nimic nu merge rau in viata ta. 

In aceasta zi, ai totusi niste 
dorinte pe care nu le-ai putut 
duce la indeplinire si nu iti dau 
pace.

Exista posibilitatea sa obtii o 
suma de bani doar pentru simplul 
fapt ca cel care te ajuta are incredere 
in tine si mai ales pentru ca promiti 
ca ii inapoiezi in cateva zile, desi nu 
ai nici cea mai vaga idee de unde vei 
face rost de banii necesari. 

Se pare ca sensibilitatea 
ce te caracterizeaza de obicei 
dispare, si te face sa incepi de la 
prima ora a diminetii sa arunci 
cu vorbe in toate directiile. Vor 
fi multe persoane care iti vor 
raspunde cu aceeasi moneda.

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.

Gandirea flexibila pe care o 
ai in aceasta zi te va ajuta sa te 
integrezi in anturaje importante ce 
vor avea o influenta providentiala 
pe viitor. Ar fi bine daca ai reusi 
sa abordezi cu foarte mult curaj o 
anumita situatie.

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00  Matinal
09:45  Teleshopping  
10:00  Ca’n viaţă 
11:00  Teleshopping  
11:30  Tărâmul dintre 
   vânturi (R) 
12:45  Tribuna 
   partidelor parlamentare 
13:10  1989-Decembrie 
   Roşu (R) 
14:00  Telejurnal 
14:55  Vorbeşte corect! 
15:10  Maghiara de pe unu 
16:45  #Creativ (R) 
17:15  Tărâmul dintre vânturi 
18:35  Nadine 
19:30  Vorbeşte corect! (R) 
19:40  Sport Meteo  
20:00  Telejurnal 
21:00  România 9 
22:00  Serviciul omoruri 
23:00  Istoria mafiei irlandeze 
00:00  Telejurnal 
00:30  Conexiuni pe
   harta timpului 
01:00  Nadine (R) 
02:00  Istoria mafiei 
   irlandeze (R) 
02:50  Serviciul omoruri (R) 
03:35  M.A.I. aproape
   de tine (R)  
04:00  Sport (R)  
04:15  Telejurnal (R) 
05:05  Conexiuni pe
   harta timpului (R) 
05:30  Banii tăi (R) 
05:55  Imnul României  

07:30  O familie modernă 
07:55  Tolkien: Dincolo 
   de poveste 
09:45  Aladdin 
11:50  În căutarea lui Nemo 
13:35  Alpha 
15:15  Bărbați în 
   Negru Internațional 
17:10  Alita: Îngerul 
   războinic 
19:15  Batwoman 
20:00  Outsider 
21:00  Avenue 5 
21:30  Larry David,
   inamicul 
   public nr. 1 
22:15  Aquaman 
00:35  Identitate 
02:05  Paradis? 
03:45  Țeapă în stil 
   american 
06:00  Marșul nupțial 4:
   Ceva vechi, ceva nou

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00  Stiri Sport.ro  
08:45  Teleshopping  
09:00  Ora exacta in sport (R)
10:00  Stiri Sport.ro  
10:45  Ora exacta in sport
12:30  Teleshopping  
13:00  Ora exacta in sport (R)
15:45  Teleshopping  
16:00  Marea țăcăneală (R) 
17:00  Prietenii tăi (R) 
18:00  M.A.S.H. 
19:00  Marea țăcăneala
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)  
03:00  Cititorii de oase 
04:00  La bloc 
06:00  Ora exacta in sport (R)

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

07:20  Francois Villon, 
   poetul vagabond (R) 
09:30  Teleshopping  
10:00  Constantin 60’ (R) 
11:00  Teleshopping  
11:30  Cu lumea-n cap (R) 
12:00  Teleshopping  
14:00  Camera 
   de râs 
14:30  Teleshopping  
15:05  Focus 
16:00  Capri 
17:00  Sacrificii în
   numele iubirii 
18:00  Focus 18 
19:00  Trăsniți 
20:00  Recul 
22:00  Starea naţiei  

23:30  Trăsniți (R) 
00:30  Recul (R) 
02:30  Cireaşa de
   pe tort 
04:15  Nimeni nu-i
   perfect 
05:30  Focus (R) 
06:50  Teleshopping

09:45  Dragoste si ura (R) 
10:45  Vouă 
11:45  Baronii (R) 
12:45  Teleshopping  
13:00  Ştiri Naţional TV 
13:15  Vouă 
13:30  Baronii 
14:00  Teleshopping  
14:15  Vouă 
14:30  Veterinarul (R) 
15:45  Vouă 
16:00  Teleshopping  
16:15  Destine rătăcite (R) 
17:15  Veterinarul 
18:30  Ştiri Naţional TV 
19:00  Destine rătăcite
20:00  Dragoste si ura 
21:00  Incertitudine 
23:15  Justiție la limita legii (R) 
01:30  Cei 7 ani de
   masa (R)  
03:30  Albumul Naţional 
05:00  Ştiri Naţional TV (R) 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00  Maşini pe alese 
08:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
08:30  Cum se fabrică ? 
09:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
09:30  Vânătorii de artefacte 
10:00  Comoara din garaj 
10:30  Bogății ascunse
   în magazii 
11:00  Goana după aur: 
   Furia apelor 
12:00  Comori arhitecturale 
   recuperate 
13:00  Maşini pe alese 
14:00  Ingineriile istoriei 
17:00  Maşini pe alese 
18:00  Bagaje la licitaţie 
18:30  Bogății ascunse
   în magazii 
19:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
19:30  Cum se fabrică ? 
20:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
21:00  Goana după aur 
22:00  Indigenii din Alaska 
23:00  Viață de camionagiu 
00:00  Alaska: Ultima frontieră 
01:00  Comori arhitecturale 
   recuperate 
02:00  Mașini nervoase: 
   Clipuri catastrofale 
03:00  Goana după aur
04:00  Indigenii din
   Alaska 
05:00  Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:00  Schi alpin: CM
07:45  Combinata nordică: 
   CM
08:15  Biatlon: CM
09:35  Ciclism: Seria Pro -
   Turul Andaluziei
12:45  Ciclism: CM
14:30  Biatlon: CM
15:45  Schi fond: CM
18:50  Ciclism: CM
19:50  Ştirile Eurosport  
20:00  Snooker: 
   Shoot Out
20:55  Fotbal: Premier 
   League 
00:00  Schi fond: CM  
02:30  Ciclism: CM
03:30  Ciclism: Seria Pro - 
   Turul Andaluziei
04:00  Snooker: 
   Campionatul Players
06:00  Ciclism: Seria 
   Pro - Turul Andaluziei

07:30  Teleshopping  
08:15  Pastila de râs 
08:45  Teleshopping  
09:15  Dragoste 
   și ură 
11:00  Puterea 
   dragostei 
12:00  Știrile Kanal D 
13:00  În căutarea 
   adevărului 
15:00  Teo Show 
17:00  Puterea dragostei 
19:00  Știrile Kanal D 
20:00  Survivor 
   Romania
23:00  FanArena 
01:00  Știrile Kanal D (R) 
02:00  Puterea dragostei (R) 
04:30  În căutarea 
   adevărului (R) 
06:00  Teleshopping (R)  
06:30  Pastila de râs 
06:45  Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

07:30  Belle (R) 
09:45  La bloc (R) 

12:15  Doctor Dolittle: 
   Aventura la 
   Hollywood (R) 
14:00  Bătălia anului (R) 
16:15  Pungași la drumul mare 
18:15  La bloc 
20:30  10 lucruri nu-mi 
   plac la tine 

PRO 2

PRO X

PRO TV

PRO CINEMA

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

12:00  Observator 
14:00  Dragoste 
   de tată 
16:00  Observator 
17:00  Acces direct 
19:00  Observator 
20:00  Asia Express -
   Drumul comorilor 
23:45  Xtra Night
   Show 
01:00  Băieţi 
   de oraş (R) 
02:00  Observator (R) 
02:45  Dragoste de tată (R) 
04:15  Acces direct (R) 
06:00  Observator

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

19:00  Ştirile Pro Tv  
20:30  Vlad 
22:30  Pe bune?! 
23:30  Ştirile Pro Tv
00:00  Pirații din 
   Caraibe: Răzbunarea 
   lui Salazar (R) 
02:30  Arena
   bucătarilor (R) 
03:00  Vorbeşte 
   lumea (R) 
05:00  Ce spun 
   românii (R) 
06:00  Ştirile Pro Tv
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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

Liceul «Voltaire», gazda reuniunii 
transnaționale din cel de-al treilea an 
de implementare a unui proiect de 
parteneriat strategic ERASMUS+

În perioada 24-25 februarie 2020, 
Liceul «Voltaire» va fi gazda reuniunii 
transnaționale din cel de-al treilea 
an de implementare a proiectului 
de parteneriat strategic ERASMUS+ 
intitulat „Territoire apprenant, des 
protocoles innovants au service 
des apprentissages – TERAPI”, 
2017-1-FR01-KA201-037332.

Alături de partenerii noștri de 
la Universitatea din Craiova și 
Inspectoratul Școlar județean Dolj, 
comitetele de pilotaj, respectiv 12 
persoane din instituțiile partenere 
din Franța și Italia, vor petrece două 
zile la Liceul „Voltaire”, pe parcursul 
cărora vor lucra împreună în câte 
două sesiuni în fiecare zi.

Astfel, reuniunea va debuta luni, 
24 februarie 2020, la ora 9, cu 
primirea participanților și cuvântul 

de bun venit adresat de doamna 
director prof. dr. Dorina-Loredana 
Popi, după care delegațiile din fiecare 
instituție parteneră vor prezenta 
stadiul implementării proiectului, 
inclusiv produsele intelectuale 
realizate până în prezent. Sesiunea 
de dimineață se va încheia cu 
reflecțiile reprezentanților asupra 
modului în care proiectul avansează 
și cu discuții punctuale relative la 
gestiunea acestuia.

A doua parte a zilei va fi organizată, 
la rândul ei, în două secțiuni: prima 
dedicată proiectului «Patrimoine» 
pe care elevii de la Liceul «Voltaire» 
îl derulează în cadrul Programului 
After School și care completează 
cursul transdisciplinar integrat 
intitulat „Patrimoniu românesc în 
context european”, care reunește 

trei discipline: istorie (prof. Ionela 
Cojocăreanu), arte vizuale (prof. 
Cătălin Ostroveanu) și limba franceză 
(prof. Cătălina Țăpoi).

Invitații de onoare la acest atelier 
sunt reprezentanții instituțiilor 
locale care ne sunt partenere în 
derularea proiectului «Patrimoine», 
sprijinindu-ne în demersul construirii 
unui territoire apprenant coerent 
din perspectiva patrimoniului și 
a tradițiilor: Alina Angela Țacu, 
directorul Palatului Copiilor Craiova, 
Florin Ridiche, directorul Muzeului 
Olteniei, Irinel Cănureci, șeful Secției 
de Etnografie a Muzeului Olteniei, 
Parintele Aurel Gușețelu de la 
Parohia „Sfântul Calinic Cernicanul”, 
precum și părinți ai elevilor noștri. 
Manifestarea se va concentra în jurul 
lucrărilor realizate de elevi: icoane 
pe sticlă, schițe, desene, fotografii 
ale unor case vechi tradiționale, 
o machetă a unei case tipice din 
regiunea Oltenia, organizate într-o 
expoziție la Liceul «Voltaire». După 

prezentarea acestora de către elevi, 
oaspeții își vor încânta pe de o parte 
văzul cu costumul popular tradițional, 
asistând chiar la o paradă a acestuia, 
în timp ce alți elevi le vorbesc despre 
însemnătatea motivelor și culorilor de 
pe iile românești, iar pe de altă parte 
auzul cu interpretarea unor doine de 
către un alt invitat special, Alexandru 
Lilea, interpret de muzică populară 
oltenească, laureat al Festivalului 
Maria Tănase ediția 2017.

A doua parte a după-amiezii va fi 
consacrată aspectelor administrative 
(completarea în Mobility Tool).

Ziua de 25 februarie 2020 va 
fi dedicată în întregime lucrului în 
echipe multinaționale la protocoalele 
trasferabile și la fișele practice care 
vor fi publicate ulterior și care vor 
putea fi folosite atât de profesorii 
români, cât și de cei francezi și 
italieni.

director Liceul Voltaire,
prof.dr. Dorina POPI
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DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare Sudoku Vineri, 21 Februarie 2020

Rezolvare Integrame Vineri, 21 Februarie 2020
R, B, POTAI, VALS, CIRAC, NANA, SARAT, R, C, RA, ATOLI, BI, 
S, OLAN, I, STILA, I, RACOLA, PC, RACANEL, LAN, RIDAT, 
MARITATE, SATUC, MAI

România U21 va participa la 
Turneul „Maurice Revello”

Naționala de tineret a României va 
participa la Turneul „Maurice Revello”, 
unul dintre cele mai prestigioase 
turnee de pregătire dedicate tinerilor 
fotbaliști. Competiția se va desfășura 
la Toulon, în perioada 1-14 iunie și 
este supervizată de FIFA.

Turneul „Maurice Revello” a debutat 
cu ediția din 1967. Participă 12 echipe 
din întreaga lume. Câștigătoarea din 
2019 este Brazilia, iar cele mai multe 
titluri la Toulon le are Franța – 12. 
Ultima oară a cucerit trofeul în 2015.

Potr iv i t  unui  comunicat  a l 
Federației Române de Fotbal, deși 
este un turneu Under 21, ediția din 
acest an se desfășoară după aceleași 
reguli ca și Jocurile Olimpice, mai 
exact au drept de joc fotbaliștii 
născuți începând cu 1 ianuarie 1997, 
fiind practic un turneu preolimpic, de 
pregătire.

Alături de România, în competiție 
au intrat Franța, Japonia, Anglia, 
Mexic, Vietnam, Canada și Maroc, 
dar se așteaptă și confirmarea din 
partea Braziliei, Argentinei și a Costei 

de Fildeș.
Printre jucătorii renumiți care 

au strălucit de-a lungul timpului la 
Toulon se numără:

Jean-Pierre Papin (Franța) – 
golgheterul turneului 1985

David Ginola (Franța) – jucătorul 
turneului 1987

Claudio Taffarel (Brazilia) – 
portarul turneului 1987

Alan Shearer (Anglia) – golgheterul 
și jucătorul turneului 1991

Ru i  Cos ta  (Po r tuga l i a )  – 

golgheterul și jucătorul turneului 
1992

Th ie r ry  Henry  (F ranța)  – 
golgheterul și jucătorul turneului 
1997

Javier Mascherano (Argentina) – 
jucătorul turneului 2003

Hugo Lloris (Franța) – portarul 
turneului 2006

Sebastian Giovinco (Italia) – 
jucătorul turneului 2008

James Rodriguez (Columbia) – 
jucătorul turneului 2011

A început 
returul 
din Liga 
Doljului!

Fruntașele din județeana 
lui Horațiu Stănescu au 

obținut victorii la reluarea 
întrecerii, cu o singură 

excepție: Danubius Bechet.
Runda din weekend a fost fără 

surprize majore. Astfel, cinci din cele 
șase formații din fruntea clasamentului 
au câștigat în prima etapă din retur. 
Metropolitan Ișalnița a realizat scorul 
rundei: 11-1 în deplasarea de la 
Dunărea Calafat, grupare care merge 
spre 200 de goluri încasate. Podari nu 
a avut emoții cu Desa, nici Cârcea cu 
Ostroveni, ori Dăbuleniul la Plenița. 
Singura echipă care s-a împiedicat a 
fost Bechetul, pe terenul celor de la 
Segarcea, înfrângere cu 3-2. Astfel 
încât Unirea Amărăștii de Jos a mai 
recuperat din distanță, după 3-0 la 
Moțăței. Tractorul 2 Cetate, după 
succesul cu 5-0 în fața celor de la 
Poiana Mare, se lansează în lupta 
pentru prinderea play-off-ului, deși 
are 15 puncte de recuperat. Rămâne 
de văzut dacă prima echipă din port 
va mai continua în ultimul eșalon 
național.

Cosmin COJOCĂREANU
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Pandurii, aproape condamnați la 
retrogradare

Rezultatele slabe din pregătirea 
de iarnă nu au fost o întâmplare 
pentru echipa de fotbal Pandurii 
Târgu Jiu. Gorjenii au reînceput 
partidele din Liga 2, dar au suferit 
o înfrângere usturătoare în fața 
celor de la CSM Reșița. Meciul s-a 
disputat la Târgu Jiu, iar reșițenii 
s-au impus cu scorul de 4-1, după 
ce Pandurii au condus din minutul 
42, până în minutul 60. Dacă 
în prima repriză elevii lui Călin 
Cojocaru au înscris și au reușit să 
păstreze un nivel destul de bun, 
partea a doua a fost catastrofală. 
Cotolan a văzut cartonașul roșu 
după ce bănățenii reușiseră deja 
să marcheze de două ori.

Pandurii sunt aproape condamnați 
să retrogradeze. Aceștia sunt pe 
ultimul loc în Liga 2, la 14 puncte de 
prima poziție ce permite salvarea la 
limită.

Rezultatele etapei cu numărul 22 
în Liga 2:

Vineri: U Cluj – FC Argeș 1-1
Sâmbătă:
CS Mioveni – ACS Viitorul Târgu Jiu 0-2
Farul Constanța – Concordia 

Chiajna 3-1
Ripensia Timișoara – Metaloglobus 3-0
Sportul Snagov – SCM Gloria 

Buzău 0-3, la masa verde
Petrolul Ploiești – Dunărea Călărași 2-0
Pandurii Tg. Jiu – CSM Reșița 1-4

Astăzi, la ora 17:30, Csikszereda 
Miercurea Ciuc dă piept cu UTA Arad, 
iar mâine la ora 19:00 Rapid București 
primește vizita celor de la 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.
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233.5122
 4.4462
5.7406

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
† Întâia și a doua aflare a capului 
Sfântului Proroc Ioan Botezatorul

4.8026
Max.     14oC
Min.  0oC 

SLATINA 
SEVERIN

14/0oC
13/0oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

12/-20C
13/-2oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro  

Dan Nistor, model pentru tricourile
 lui Dinamo!

Cei de la Dinamo București vor să-și vândă echipamentul folosindu-se de imaginea 
unui jucător de la CSU

În magaz inu l  on l ine a l  lu i 
Dinamo București, shop.fcdinamo.
ro, tronează încă Dan Nistor, de 
aproape două luni jucătorul CSU 
Craiova. Echipa din Capitală, ce nu 
a prins nici de această dată play-off-
ul, se folosește practic de imaginea 
fotbalistului CSU pentru a-și vinde 
tricourile.

Oficialii clubului din Ștefan cel 
Mare, care au reușit să-i șteargă 
chipul lui Nistor de pe autocar, 
imediat după transferul acestuia 
în Bănie, consideră că actualul 
mijlocaș al oltenilor poate să vândă 
în continuare bine pentru club, dat 
fiind că, la prezentarea oficială de 
la noua sa echipă, acesta le-a jurat 
dragoste eternă: „Dinamo va fi în 
sufletul meu toată viața! Iubesc fanii 
lui Dinamo și-i voi iubi toată viața, 
dar acum sunt la Craiova și-mi voi da 
viața la Craiova. Vreau titlul, Cupa și 
cupele europene la Craiova”.

Peste 100.000 euro în 
buzunarul lui Rotaru, după 
CSU Craiova – CFR Cluj!
Mihai Rotaru a dat un mic tun financiar la 
partida disputată aseară pe Oblemenco.

Circa 30.000 de olteni au fost 
duminică seară pe Oblemenco, la 
finala dintre CSU Craiova și CFR 
Cluj. Îi excludem din calcul pe cei 
5.000 de abonați, rezultă 25.000 de 
plătitori de bilete. Am făcut o medie 
a prețurilor biletelor și ne-a dat cam 
25 de lei pe tichet. Așadar, rezultă 
încasări de 625.000 lei, adică puțin 
peste 130.000 euro.

După plata datoriilor către Primărie 
și clubul lui Pavel Badea, 10%, 
respectiv 5 % din încasări, Rotaru 
rămâne cu peste 110.000 euro din 
partida de pe Oblemenco. Fără a 
lua în calcul și profiturile generate 
de campania de merchandising de 
la meci.

Prețurile biletelor la meciul CSU 
Craiova – CFR Cluj

Peluze (Nord & Sud): 15 LEI
Tribuna a II-a: 30 LEI
Tribuna I: 40 LEI 
Tribuna VIP / Tribuna VIP2: 100 

LEI / 70 LEI
Cosmin COJOCĂREANU


	pag (01)
	pag (02)
	pag (03)
	pag (04)
	pag (05)
	pag (06)
	pag (07)
	pag (08)
	pag (09)
	pag (10)
	pag (11)
	pag (12)

