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Eticheta arată conținut de lactate, în
realitate sunt grăsimi hidrogenate

Patiseriile din Dolj, în
special cele din preajma
şcolilor, au fost verificate
de specialiştii Direcţiei
pentru Agricultură Dolj.
Aceştia au vrut să vadă
dacă doljenii primesc ce
plătesc. Controalele au
arătat însă că, în multe
cazuri, în loc de brânză în
plăcinte, se găseşte ulei
de palmier.
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro

Controalele au fost realizate, anul
trecut, în unitățile ce comercializează
produse de panificație, cum sunt
patiseriile, cofetăriile și fast-foodurile, și au dezvăluit că în multe cazuri
produsele care pe etichetă conțin
unt, brânză sau cașcaval, în realitate
sunt specialități pe bază de grăsimi
hidrogenate. Pe lângă etichetarea
înșelătoare, s-au constatat probleme
cu privire la siguranța alimentară.
În total, 47 operatori economici
au avut parte de vizita inspectorilor
de la Direcţia pentru Agricultură Dolj
și de la Direcţia Sanitar Veterinară
Dolj, dar şi cea a comisarilor de
la Comisariatul Regional pentru
Protecţia Consumatorilor Regiunea
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Sud-Vest Oltenia. Printre operatorii
economici s-au aflat și chioșcurile din
incinta sau din apropierea școlilor.
Supuse controlului au fost și 34
de unităţi de producţie, dintre care
doar 10 nu utilizează în procesul
de fabricaţie grăsimi hidrogenate,
iar restul de 24 utilizează diferite
specialităţi pe bază de grăsimi
hidrogenate şi informează în mod
greșit consumatorii, prin intermediul
etichetelor în care se menţionează că
produsele conţin brânză, caşcaval,
etc.
După analizarea ingredientelor
folosite la fabricarea produselor s-a
constatat că materiile prime sunt
înlocuite cu produse care conţin în
procente diferite grăsimi hidrogenate.
În înstituțiile școlare Colegiul
Naţional Elena Cuza, L.P.S. Petrache
Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
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Trişcu, Liceul Traian Vuia şi Şcoala
Gimnazială nr. 24 Sfântul Gheorghe
magazinele ofereau elevilor numai
produse cu ingrediente pe bază de
grăsimi hidrogenate.
La Colegiul Naţional Carol I,
Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti,
Colegiul Tehnic Energetic şi Colegiul
Ştefan Odobleja se comercializau
atât produse pe bază de grăsimi
hidrogenate cât şi cu ingrediente
pe bază de lapte. Doar în Şcoala
Gimnazială Alexandru Macedonski
și Şcoala Gimnazială nr. 39 Nicolae
Bălcescu s-au găsit numai produse
obținute din ingrediente naturale, pe
bază de lapte.
Principala grăsime hidrogenată
găsită în aceste alimente este uleiul
de palmier, care din anul 2007 a
devenit al doilea cel mai popular
			

			

ulei comestibil din lume și cel mai
utilizat ulei vegetal în industria
alimentară. Autoritatea Europeană
a Standardelor Alimentare (EFSA)
a avertizat că substanţele găsite în
uleiul de palmier sunt cancerigene
şi că inclusiv un consum moderat al
substanţelor respective reprezentă
un risc pentru copii.
Deşi nu există studii ştiinţifice care
să ateste cu adevărat nocivitatea
acestui ulei, specialiștii admit că
folosirea lui în exces crează creşterea
colesterolului, probabilitatea bolilor
cardiovasculare și favorizează
apariţia unor boli precum diabet,
ateroscleroză, tumori.
Pentru neregulile găsite au fost
aplicate 12 sancţiuni contravenţionale
în valoare totală de 41.000 lei şi 2
avertismente.

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:

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Craiova

PT 2 - străzile: N. Plopşor, Mihail Kogălniceanu,
Theodor Aman, Lipscani, Sfântul Dumitru,
Restaurant Minerva

09:00 - 17:00

Craiova

PT 322 - cart. Corniţoiu, magazine zona
Unitaţii Militare

05.03

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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Hoții de la bancomatele din Craiova,
condamnați definitiv

Curtea de Apel Craiova a respins,
marți, ca nefondate, apelurile în dosarul
celor doi hunedoreni și brăileanului
condamnați pe fond, de Tribunalul
Dolj, la pedepse cuprinse între 3 ani
și 6 luni închisoare cu executare și
1 an cu suspendare pentru furturi
din bancomate. Cei trei au fost prinși
în flagrant în octombrie 2017, când
încercau să spargă bancomatul unei
bănci de pe Calea București din
Craiova. Oamenii legii au stabilit că cei
trei suspecți au forțat zece bancomate
din Craiova și Filiași.

Judecătorii de la Curtea de Apel
Craiova au soluționat, marți, 25
februarie a.c. apelurilor hoților de la
bancomate din Craiova și Filiași. Instanța
a respins apelurile ca nefondate, astfel
că inculpații rămân cu pedepsele
primite anul trecut la Tribunalul Dolj:
„Respinge, ca nefondate, apelurile. În
baza art. 422 Cpp rap. la art.72 Cp
Deduce detenţia, în continuare, la zi,
cu privire la inculpatul Stănescu Aurel.
Obligă apelantul inculpat Stănescu
Aurel la plata sumei de 800 lei,
cheltuieli judiciare statului. Cheltuielile
judiciare reprezentând onorarii avocaţi
oficiu, pentru fiecare dintre inculpaţi,
rămân în sarcina statului. Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică”, se arată
în hotărârea instanței.
Reamintim că, în luna octombrie
2017, polițiștii craioveni anunțau că
reprezentanții unor bănci s-au plâns
că persoane necunoscute au forțat mai
multe bancomate pentru a fura bani.
„În perioada 2-16 octombrie,
polițiștii doljeni au fost sesizați de
către reprezentanții mai multor unități
bancare cu sucursale în Craiova și
Filiași, cu privire la faptul că persoane
necunoscute, prin forţarea fantei de
eliberare numerar, au încercat să
sustragă sume de bani din bancomate.
Astfel, în această perioadă, zece
bancomate au fost forțate, în toate
cazurile, oamenii legii întocmind dosare
de cercetare penală sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de tentativă la
furt calificat“, au explicat reprezentanții
IPJ Dolj.
După primele cercetări, oameni legii
au stabilit că hoții foloseau o metodă
simplă și eficientă pentru a scoate bani
din bancomate: forțau fanta prin care
bancomatul eliberează numerarul, iar
cu ajutorul unor tije și sârme trăgeau
câte bancnote puteau apuca.
Suspecții comiterii faptelor au fost
prinși pe 19 octombrie 2017, seara, în
centrul municipiului Craiova, după ce
dăduseră lovitura la un bancomat și
„operau“ altul. Este vorba de Daniel
Codreanu, de 21 de ani, din Brăila,
Moise Țală, de 27 de ani, și Aurel

Stănescu, de 60 de ani, ambii din
Vulcan, județul Hunedoara. Cei trei
au fost prinși în flagrant de ofițerii
Serviciului de Investigații Criminale,
„imediat după ce au acționat asupra
unui bancomat amplasat pe Calea
Bucureşti, cu un dispozitiv confecționat
artizanal, introducându-l în fanta
de eliberare numerar, cu scopul de
a sustrage bani”, după cum au mai
precizat reprezentanții IPJ Dolj.
În urma anchetei, polițiștii au
stabilit că cei trei suspecți sunt autorii
spargerilor de bancomate comise
între 2 și 16 octombrie în Craiova și
Filiași. Ancheta în acest dosar a fost
preluată de un procuror al Parchetului
de pe lângă Tribunalul Dolj care,
după audieri, a dispus reținerea
celor trei suspecți pentru comiterea
infracțiunii de furt calificat. Daniel
Codreanu, Moise Țală și Aurel Stănescu
urmează să fie duși la Tribunalul Dolj
cu propunere de arestare preventivă
pe o perioadă de 30 de zile.
Cei trei bărbați au fost trimiși
în judecată pentru comiterea
infracțiunilor de constituirea unui
grup infracțional organizat și furt
calificat, pe 11 iulie 2019. judecătorii
de la Tribunalul Dolj au pronunțat
sentința. Toți trei au fost achitați
pentru infracțiunea de constituirea
de grup infracțional organizat, fiind
condamnați doar pentru furt, unul la
închisoare cu executare, iar ceilalți doi
la pedepse cu suspendare și muncă
în folosul comunității: „1. Achită pe
inculpatul Stănescu Aurel pentru
săvârşirea infracţiunii de constituirea
unui grup infracţional organizat.
Condamnă pe inculpatul Stănescu
Aurel, la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni
închisoare. Deduce din pedeapsa
aplicată inculpatului Stănescu
Aurel, perioada reţinerii şi arestării
preventive, de la 19.10.2017, la zi şi
menţine starea de arest preventiv.
2. Achită pe inculpatul Codreanu
Florin Daniel pentru săvârşirea
infracţiunii de constituirea unui grup
infracţional organizat. Condamnă pe
inculpatul Codreanu Florin Daniel,
la pedeapsa de 1 an închisoare.
Dispune suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere, pe
durata unui termen de supraveghere
de 2 ani. (…) Inculpatul va presta pe
parcursul termenului de încercare
o munca neremunerata în folosul
comunitaţii pe o perioada de
60 zile, la Primăria Municipiului
Brăila, sau la o altă instituţie din
comunitate, care urmeaza a fi
stabilita de Serviciul de Probaţiune
Brăila. Deduce din pedeapsa
aplicată inculpatului Codreanu Florin
Daniel perioada reţinerii, arestului

preventiv şi arestului la domiciliu
de la 19.10.2017, la zi şi constată
încetată de drept măsura preventivă
a arestului la domiciliu, luat faţă
de acesta. 3. Achită pe inculpatul
Ţală Mihai Moise pentru săvârşirea
infracţiunii de constituirea unui grup
infracţional organizat. Condamnă
pe inculpatul Ţală Mihai Moise,
la pedeapsa de 1 an închisoare.
Dispune suspendarea executării
pedepsei sub supraveghere, pe
durata unui termen de supraveghere
de 2 ani (…) Inculpatul va presta pe
parcursul termenului de încercare
o munca neremunerata în folosul
comunitaţii pe o perioada de 60 zile,
la Primăria Oraşului Vulcan, sau la o
altă instituţie din comunitate, care
PUBLICITATE

urmeaza a fi stabilita de Serviciul
de Probaţiune Hunedoara. Deduce
din pedeapsa aplicată inculpatului
Ţală Mihai Moise perioada reţinerii,
arestului preventiv şi arestului la
domiciliu de la 19.10.2017, la zi şi
constată încetată de drept măsura
preventivă a arestului la domiciliu,
luat faţă de acesta. Cu drept de apel
în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică”, se
arată în hotărârea instanței.
Cei trei nu sunt la primele fapte
de acest gen. Au fost condamnați și
de Tribunalul Gorj, printr-o hotărâre
rămasă definitivă la Curtea de Apel
Craiova, pentru furturi de la bancomate
din Târgu Jiu.
Camelia SÂRBU
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Deputatul Cupă salută înlocuirea
șefului PMP Mehedinți
Iulian GOGONEA
office@jurnalulolteniei.ro
Deputatul Ion Cupă, mehedințean
de baștină, actual vicepreședinte
național al PMP este încântat de
schimbarea din funcție a președintelul
interimar al PMP Mehedinți Vlad Roșca
cu Nicolae Ivășchescu: „Desemnarea,
în ședința de ieri a Consiliului
Național Executiv, a domnului Nicolae
Ivășchescu în funcția de președinte
interimar al PMP Mehedinți, în locul
domnului Răzvan Roșca, este o decizie
menită să întărească organizația
județeană, marcând un restart politic
absolut necesar. Domnul Ivășchescu
are experiența politică necesară
în vederea pregătirii adecvate a
PMP Mehedinți pentru competițiile
electorale ale acestui an. Există și în
județul Mehedinți o așteptare pozitivă
a cetățenilor față de PMP care poate și
trebuie să fie valorificată la maximum.

Percheziţii la
evazionişti

28 de percheziţii, în 16 judeţe
şi în Capitală, au făcut, miercuri,
polițiștii Serviciului de Investigare a
Criminalității Economice Olt, într-un
dosar în care se fac cercetări pentru
evaziune fiscală și spălare de bani.
Două dintre descinderi au fost la
Corabia, una la Devselu şi una într-o
localitate din Dolj
Au fost vizate sediul și punctele de
lucru ale unei societăți comerciale și
domiciliile unor persoane fizice.
„Din cercetări a reieșit faptul că,
în perioada 2013-2016, o societate
comercială nu ar fi înregistrat în
evidența contabilă toate livrările
către beneficiari, în suma de peste
10.796.000 de lei, sustrăgându-se
astfel de la plata impozitului pe profit
și a TVA-ului către bugetul de stat.
De asemenea, reprezentanții
societății respective ar fi declarat
achiziții în valoare de aproximativ
69.000.000 de lei, care nu ar fi
fost recunoscute de societățile
partenere, denaturând astfel baza
impozabilă, în scopul sustragerii de la
plata impozitelor și taxelor datorate
bugetului de stat”, conform IPJ Olt.
Trei persoane au fost luate la
audieri.
Eliza RADU

În calitate de vicepreședinte național
al PMP sunt convins că vom avea
o colaborare foarte bună care să
ne permită să atingem și în județul
Mehedinți, la fel ca și în celelalte
județe ale regiunii, obiectivul
strategic, acela de a fi reprezentați,
prin votul cetățenilor, în cat mai
multe structuri ale administrației

publice locale. Oltenia poate fi un
motor puternic al PMP în alegerile
locale și parlamentare din acest
an”, a declarat deputatul Ion Cupă.
Fostul președinte al PMP, tânărul
Vlad Roșca este avocat de profesie
și ocupă funcția de consilier local
în Consiliul Local al municipiului
Drobeta Turnu Severin.

OLT
Copil lovit cu maşina
de un şofer băut

Un copil de 13 ani a ajuns la spital,
după ce a fost lovit cu maşina de un
şofer băut. Accidentul s-a produs
pe DJ 546, în comuna Brebeni.
Şoferul vinovat are 42 ani şi este din
Drăgăneşti-Olt.
„Un minor în vârstă de 13 ani, în
timp ce traversa strada, a fost acroşat
de un autoturism condus de un bărbat
în vârstă de 42 de ani, din DrăgăneştiOlt. În urma testării cu aparatul
alcooltest a rezultat o concentrație de

0,04 miligrame pe litru alcool pur în
aerul expirat. Urmează să fie condus la
o unitate medicală pentru a i se recolta
probe se sânge. Conducătorul auto
a fost condus la o unitate medicală
pentru a i se recolta probe de sânge,
în vederea stabilirii alcoolemiei”, potrivit
IPJ Olt.
Şoferul este cercetat sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de vătămare
corporală din culpă.
Eliza RADU

Minor dispărut
Po l i ţ i ş t i i d i n O l t c a u t ă u n
minor, de 13 ani, care, miercuri
dimineaţă, a plecat de la domiciliul
asistentului maternal, unde era în
plasament, şi nu a revenit până
în prezent. Persoanele care pot
furniza orice informaţii despre
persoana dispărută, sunt rugate
să se adreseze celei mai apropiate
unităţi de poliţie sau să apeleze
gratuit numărul unic de urgenţă
112!
La data de 26 februarie, o

fe m e i e , d i n o ra ş u l Po t c o a va ,
a sesizat faptul că în această
dimineaţă, în jurul orei 09,30,
minorul Groza Cristian Constantin,
de 13 ani, a părăsit curtea locuinţei
asistentului maternal în împrejurări
necunoscute.
SEMNALMENTE: înălţime 1,30
metri, aproximativ 35 kilograme,
păr şaten, tuns scurt, ochi căprui,
faţa ovală, brunet. Pe braţul stâng
prezintă o cicatrice.
La momentul dispariţiei, minorul

Un transport
agabaritic va
traversa Oltenia

Atenție șoferi olteni! În perioada
25.02.2020 - 03.03.2020, se va
desfășura un transport agabaritic din
vama Borș către vama Calafat din
Oltenia. Iată traseul complet :
Borș PTF - (DN1) – Centura Oradea –
(DN79) – Arad – (DN7-A11-A1-A6) –
Lugoj – (Varianta de ocolire Lugoj) –
DN6 – Caransebeș – (Varianta de
ocolire Caransebeș) – DN6 – Orșova –
DN6 – Drobeta – Turnu Severin
(Centura Drobeta - Turnu Severin) –
DN6 – Simian -DN56A – Maglavit –
DN56 – Calafat PTF
Vehiculul transportă un tramvai.
Lățimea maximă a vehiculului
este 3,00m, viteza de deplasare
urmând a fi adaptată condițiilor de
trafic. Menționăm ca în conformitate
OUG 195/2002 privind circulația pe
drumurile publice viteza maximă de
deplasare a vehiculelor cu depășiri
este de 70 km/oră.
Etapele de desfășurare ale
transportului sunt stabilite de poliția
rutieră, care asigură însoțirea
vehiculului cu depășiri. Transportul
nu se va desfășura în perioadele și
pe sectoarele de drum pe care sunt
semnalate fenomene meteorologice
periculoase, prin codurile galben,
portocaliu sau roșu.
Iulian Gogonea
purta geacă bleumarin, pantaloni
de trening cu buzunare laterale şi
căciulă neagră cu dungă gri.
Minorul a mai avut, anterior,
plecări voluntare de la locuinţa
asistentului maternal.
Persoanele care pot furniza
orice informaţii despre persoana
dispărută, sunt rugate să se adreseze
celei mai apropiate unităţi de poliţie
sau să apeleze gratuit numărul unic
de urgenţă 112!
Poliţia Olt
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Italian cu coronavirus, la plimbare în Oltenia

Un italian de 71 ani,
căsătorit cu o gorjeancă, a
pus pe jar autorităţile din
Dolj şi Gorj, după ce a fost
diagnosticat cu coronavirus.
Bărbatul a fost în Craiova
şi în mai multe localităţi
din Gorj în perioada 1822 februarie şi a intrat în
contact cu zeci de oameni.
Primele teste făcute
acestora au fost negative.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Italianul a fost diagnosticat cu
coronavirus după ce s-a întors la
Rimini, în Italia, unde locuieşte. El
a venit pe Aeroportul din Craiova pe
18 februarie. A închiriat o maşină şi
a plecat în Gorj, la rudele soţiei. A
avut întâlniri cu mai mulţi oameni de
afaceri, dar şi cu funcţionari publici.
Pe 22 februarie a predat maşina
închiriată şi a plecat cu avionul în
Italia, tot de pe Aeroportul Craiova.
Autorităţile din Dolj au identificat
zeci de persoane care au intat în
contact cu bărbatul, iar unele au fost
trimise la carantină.
„Doi salariaţi de la firma de
închirieri auto sunt în carantină.
Deja li s-au prelevat probe. Deja au
fost contactate cele 7 stewardese,
vor fi preluate de echipajul SMURD,
duse la locul de recoltare probe şi
vor intra direct în carantină. La ora

actuală avem în carantină şase
persoane – cei trei de la Sadova, cei
doi salariaţi de la firma de închirieri
auto şi o doamnă doctor din Rimini
care voluntar a anunţat că a fost în
proxima apropiere a cetăţeanului
italian în avionul cu care a venit
în data de 18. Izolaţi la domiciliu
avem 189 de persoane”, a declarat,
miercuri, prefectul de Dolj, Narcis
Purcărescu.
Marţi seara prefectul arăta că au
fost identificate şi 44 de persoane care
s-au aflat în apropierea italianului în
avion şi acestea fiind sub observaţie.
În Gorj, 32 de persoane au fost
izolate la domiciliu, iar medicii au

prelevat probe de la acestea pe care
le-au trimis la Bucureşti spre analiză.
Miercuri, secretarul de stat în
Ministerul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a
anunţat că rezultatele primelor teste
sunt negative.
„Avem şi rezultatele, ţin să vă
anunţ că toate cele 13 persoane de
la Gorj contacţi direcţi au test negativ
la coronavirus”, a precizat oficialul,
adăugând că aceste persoane au
fost totuşi plasate în carantină. Ieri
erau aşteptate rezultatele pentru alţi
19 gorjeni. Aceştia nu au avut însă
contact direct cu italianul.
„Nu avem nicio persoană pozitivă
pentru coronavirus. Sunt mai multe

probe în testare în continuare”, a
dat asigurări Raed Arafat, şeful
Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă.
Arafat a anunţat şi că miercuri
a fost emis ordinul de carantină:
„Toate persoanele care vin din zone
închise Wuhan, vasul de croazieră,
cele 15 comune din Italia, sunt puse
în carantină și instituționalizate 14
zile. La intrare vor fi testate, iar la
ieșirea din carantină li se vor face 2
teste, la interval de 24 de ore, care
trebuie să fie negative. La ieșire li se
dă adeverință de ieșire din carantină.
Supravegherea acestora se face prin
medicul de familie”.

Patru firme ar vrea să ne vândă tramvaie

Licitația pentru furnizarea unui
număr de 17 tramvaie finanțate din
Fonduri Europene nerambursabile
a trecut de etapa depunerii de
oferte, patru operatori economici
fiind interesați de această licitație și
au depus oferte ce vor fi analizate

în perioada imediat următoare,
după cum au anunţat reprezentanţii
Primăriei Craiova.
Este vorba despre societăţile
Bozankaya Otomotiv Mak. İml.
İth. Ve İhr. A.Ş., Turcia, Pojazdy
Szynowe Pesa Bydgoszcz Spólka

Akcyjna, Polonia, Tatra-Yug, Ucraina,
Durmazlar Makine San. Ve Tic A.S.,
Turcia
„După mai multe încercări, licitația
pentru cele 17 tramvaie pare să
fi intrat pe linie dreaptă. La ora
actuală, avem patru oferte, sper să fie
conforme și după evaluarea ofertelor
să fie desemnat un câștigător care
să furnizeze garniturile și să putem
vedea cât mai repede noile tramvaie
pe traseu”, a declarat Mihail Genoiu,
primarul Craiovei.
Valoarea totală a proiectului
este de 202.349.385,00 lei, din
fonduri europene nerambursabile,
iar cofinanțarea Primăriei Craiova se
ridică la 3.400.987,70 lei.
Conform Primăriei, cele 17
tramvaie de aproximativ 25 de metri
fiecare vor fi distribuite pe trei rute

ale operatorului local de transport,
după cum urmează: Ruta 100: 10
tramvaie cu lungimea de cca 25
de metri; Ruta 101: 3 tramvaie cu
lungimea de cca 25 de metri; Ruta
102: 4 tramvaie cu lungimea de cca
25 de metri.
“Obiectivul general al proiectului
îl reprezintă promovarea mobilităţii
urbane durabile prin crearea unui
sistem de transport public în
Municipiul Craiova eficient, ecologic şi
modern, care să conducă la reducerea
cantităţilor de CO2 şi emisii poluante
deversate în atmosferă, reducerea
numărului de autoturisme în trafic,
creşterea numărului de persoane
care utilizează transportul în comun,
cu impact asupra fluidizării traficului
rutier”, mai transmit reprezentanţii
autorităţii locale.
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Tânăr, oprit de polițiști cu focuri de
armă pe străzile din Motru
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Un tânăr nu a oprit la semnalul
regulamentar efectuat de polițiști
pe bulevardul Trandafirilor din
municipiul Motru, iar agenții au
fost nevoiți să recurgă la focuri de
armă. Conducătorul autoturismului
a încercat să fugă, însă oamenii legii
au reușit prinderea acestuia, după
executarea a 6 focuri de avertisment
în plan vertical, cu armamentul din
dotare, nefiind înregistrate victime
sau pagube materiale. Se pare că
șoferul nu deținea nici măcar permis
de conducere.
„Poliţişti din cadrul Poliției
Municipiului Motru au efectuat
semnal regulamentar de oprire unui

autoturism condus pe bulevardul
Trandafirilor din municipiul Motru,
de către un tânăr, despre care
poliţiştii dețineau date că acesta
nu deține permis de conducere.
Întrucât conducătorul vehiculului nu
a oprit, s-a procedat la urmărirea
autoturismului circa 4-5 km, până
în localitatea Râpa, unde a fost
abandonat pe marginea drumului”,
se arată într-un comunicat al IPJ Gorj.
În cauză, poliţiştii au dispus
măsura reţinerii pentru 24 de
ore şi introducerea în Centrul de
Reţinere şi Arestare Preventivă al
IPJ Gorj, a tânărului, de 28 de ani,
din comuna Samarineşti, bănuit de
săvârşirea infracţiunii de conducerea
pe drumurile publice a unui vehicul,
fără a deţine permis de conducere.

Elevii Colegiului Tehnic „Ion Parcarea cu plată din Târgu
Mincu” s-au calificat la etapa Jiu îi va costa pe șoferi mai
naţională a celui mai mare
puțin de 2 lei pe oră
concurs de robotică din țară După ce consilierii locali ai cu solicitare de a putea pune în

Foto: igj.ro

Elevii Colegiului Tehnic Ion Mincu,
din Târgu Jiu, s-au calificat în etapa
naţională a celui mai mare concurs
de robotică din Romania. Echipajul a
trecut la un alt nivel și solicită sprijin
oamenilor de afaceri din oraș.
Faza naţională se va desfăşura
la Cuj Napoca în luna martie, iar
coordonatorii elevilor invită oamenii
de afaceri din Târgu-Jiu să sprijine
echipa, pentru că sunt costuri mari
cu deplasările în ţară.
„Acest lucru a fost posibil
prin efortul susţinut al elevilor şi
coordonatorilor pasionaţi de robotică.
Competiţia regională s-a desfăşurat
la Timişoara şi a reunit 48 de echipe

municipiului Târgu Jiu au aprobat
Sistemul de plată a taxei de parcare
prin SMS , Marcel Romanescu, edilul
orașului, a vorbit despre felul în care
se vor încheia contractele cu firmele
ce doresc să se implice.
„Recunosc faptul că nu i-am
înțeles pe cei care tot își doreau
o amânare. Asta am și solicitat în
ședința de consiliu: Să trecem al
prima fază, iar ulterior, așa cum
le-am promis consilierilor locali,
neavând exclusivitate pentru o
singură societate, orice altă societate
ce vrea să vină și să poată introduce
sistem de parcare prin SMS poate
să se adreseze Primăriei Târgu Jiu.
din Oltenia şi Banat. Echipa Colegiului Din momentul de față putem încheia
Tehnic „Ion Mincu”, TeamPhoenix, contractul cu societatea care a venit
a reuşit calificarea la faza naţională
ce se va desfăşura la Cluj Napoca în
luna martie. Deoarece sunt costuri
cu deplasările în ţară, coordonatorii
elevilor invită oamenii de afaceri din
Târgu-Jiu să sprijine echipa. Târgu-Jiul
va fi reprezentat, la etapa naţională
a competiţiei ,de două echipe: Team
Phoenix de la Colegiul Tehnic „Ion
Mincu” şi Tea Borgs de la Colegiul
Național „Tudor Vladimirescu”, a
transmis conducerea Colegiului Ion
Mincu printr-un comunicat de presă.
Cătălin ANGHEL

operă hotărârea de consiliu local”, a
spus Primarul orașului Târgu Jiu, la
radiotargujiu.ro.
Marcel Romanescu a garantat că
șoferii din municipiu nu vor fi nevoiți
să plătească mai multe de 2 lei pe
oră, dacă vor apela la plata prin SMS.
„Societatea nu încasează din
valoarea taxelor pe care le-am impus
noi. Ea primește un procent de 12%
sau 15%, peste valoarea tarifulu. Noi
am impus 1,5 lei pe oră. Motivația
este determinată de faptul că avem
în continare taxare de 2 lei pe oră
prin acele bonuri. Această parcare
de SMS de 1,5 + cominion, indiferent
cum am face calcului, este sub 2 lei”,
a mai declarat edilul.
Cătălin ANGHEL
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Vâlcenii au stabilit spațiile pentru carantinarea
persoanelor care vin din zonele afectate
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
În contextul situației actuale
de circulație a noului coronavirus
(COVID-19), Prefectura Vâlcea
informează că s-au identificat mai
multe spații la nivelul județului în care
să se facă carantinarea persoanelor
care vin din zonele afectate, dacă
situația epidemiologică o va impune.
Aceste spații sunt următoarele:
Centrul de Recuperare
Neuromotorie din municipiul
Drăgășani - 6 locuri de cazare;
Corpul C al Liceului Tehnologic de
Turism din Călimănești - 24 de locuri
de cazare;
Centrul de Agrement Cozia din
Călimănești - 60 de locuri de cazare;

Centrul de Agrement Căciulata din
Călimănești -50 de locuri de cazare;
Centrul de Agrement Brădișor
din comuna Mălaia - 25 de locuri de
cazare.
Se pare că se caută în continuare
astfel de spații în județ, iar zilele
acestea urmează să fie verificate
de că\tre reprezentanții Prefecturii,
DSP și ISU și alte locații ce dispun
de condiții bune de cazare (au
toate utilitățile – apă rece/caldă,
încălzire iluminat) și în care ar putea
fi amenajate centre de carantină.
Potrivit Direcției de Sănătate,
până în prezent, în județul Vâlcea,
nu au fost înregistrate cazuri care să
necesite intrarea în carantină în astfel
de centre.
Persoanele care vin din China

Artist fotograf belgian,
impresionat de facilităţile de
depozitare a deşeurilor din
Râmnicu Vâlcea

Artistul fotograf, Laura Van
Severen, a fost plăcut impresionată
de felul în care arată Depozitul
de deşeuri de la Feţeni, staţia de
compost sau fosta groapă de gunoi
– acum închisă ecologic – de la
Râureni. Aceasta a fost prezentă
luni, 24 februarie, în Râmnicu Vâlcea,
pentru a documenta facilităţile
locale de depozitare şi prelucrare a
deşeurilor.
„Documentarea, în a cărei
organizare este asistată de
fotojurnalistul Andrei Becheru , face
parte dintr-un proiect fotografic ce
vizează facilităţi similare din 6 ţări
europene: România, Spania, Belgia,
Olanda, Portugalia şi Grecia, în
ţara noastră urmând să fie vizitate
aproximativ 15 oraşe ce deţin sisteme
de depozitare a deşeurilor aprobate

de către Ministerul Mediului; la finalul
demersului, estimat pentru luna
aprilie a acestui an, se intenţionează
organizarea unei expoziţii în fiecare
dintre ţările vizitate”, se arată întrun comunicat al Primăriei Râmnicu
Vâlcea.
Laura van Severen a absolvit
cursurile Şcolii de Arte KASK din
Ghent – Belgia, activitatea sa
concentrându-se pe peisaje naturale
în locaţii geografice diferite, precum
şi asupra modului în care oamenii
interacţionează cu acestea. În 2015,
Laura Van Severen a fost selectată
printre cei 10 tineri artişti de top
belgieni de către publicaţia .TIFF; de
asemenea, a avut expoziţii în Belgia,
Olanda, Italia, Mexic şi Spania.
Cătălin ANGHEL

continentală sau din localitățile
italiene din regiunile Lombardia
și Veneto: Vo Euganeo,
Codogno, Castiglione d’Adda,
Casarpusterlengo, Fombio, Maleo,
Somaglia, Bertonico, Terranova
PUBLICITATE

dei Passerini, Castelgerundo, San
Fiorano vor ajunge în spațiile pentru
monitorizare medicală timp de 14
zile, informează Centrul Național de
Supraveghere și Control al Bolilor
Transmisibile.
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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		Izolaţi în România (R)
13:35		Adevăruri despre
		
trecut (R)
14:00		Telejurnal
14:55		Vorbeşte corect!
15:10		Akzente
16:45		Europa mea
17:15		Tărâmul dintre vânturi
18:25		Handbal masculin,
			Liga Zimbrilor: Steaua 			Potaissa Turda
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:00		Dispăruţi fără urmă
23:00		Anchetele comisarului
			Antonescu
00:00		Telejurnal
00:30		Conexiuni pe
			harta timpului
01:00		Nume de cod:
			Câini din Alaska (R)
02:00		Replay (R)
02:50		Levintza prezintă (R)
03:15		Aventura urbană (R)
04:05		Vorbeşte corect! (R)
04:10		Telejurnal (R)
05:00		Conexiuni pe
		
harta timpului (R)
05:25		Europa mea (R)
05:55		Imnul României

HBO

07:30		Omul-Păianjen:
		
În lumea păianjenului
09:30		Dumbo
10:35		O familie
			modernă
11:00		Frumoasa
			și bestia
13:05		Bărbați în
		
Negru Internațional
15:00		Kursk
16:55		Rocketman
18:55		Noul papă
20:00		Misterul lui
			Hailey Dean:
			mort la datorie
21:25		McMillions
22:30		De cealaltă parte
		
a justiției
01:10		Sângele apă nu
		
se face
02:45		Diavolul în carne și oase
04:15		A venit sfârșitu’!
06:00		Kursk

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		Las fierbinți
21:30		Gospodar
			fără pereche
23:30		Ştirile
		
Pro Tv
00:00		211
01:45		Lecţii de
			viaţă (R)
02:45		Vorbeşte
			lumea (R)
05:00		Ce spun
			românii (R)
06:00		Ştirile Pro Tv

PRO CINEMA

08:30		La bloc (R)
11:00		Secrete fatale (R)

13:00		S-a întâmplat
		
într-o noapte (R)
15:15		În căutarea lui Forrester
18:15		La bloc
20:30		Daredevil
22:30		Fantomele de pe Marte
00:30		Daredevil (R)
02:30		Fantomele de pe Marte

ANTENA 1

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

12:00		Observator
14:00		Dragoste
		
de tată
16:00		Observator
17:00		Acces direct
19:00		Observator
20:00		Sacrificiul
22:15		Cum să scapi
		
de un tip în 10 zile
00:30		Xtra Night
			Show
01:30		Observator (R)
02:30		Călătorie cu
		
peripeții (R)
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
06:30		Pastila de râs
06:45		Știrile Kanal D (R)

PRIMA TV

07:20		Capri (R)
08:00		Sacrificii în
			numele iubirii (R)
09:30		Teleshopping
10:00		Starea naţiei (R)
11:00		Teleshopping
11:30		Casa: construcţie
		
şi design (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		Dreptate
		
prin răzbunare
22:00		Starea naţiei

23:00		Focus din
		
inima României
23:30		Trăsniți (R)
00:30		Înainte să afle
		
diavolul că ai murit
02:30		Cireaşa de pe tort

NAŢIONAL TV

08:15		Vouă
08:30		Opriţi timpul!
10:45		Vouă
11:45		Baronii
12:45		Teleshopping
13:00		Ştiri Naţional TV
13:15		Vouă
13:30		Baronii
14:00		Teleshopping
14:15		Vouă
14:30		Veterinarul (R)
15:45		Vouă
16:00		Teleshopping
16:15		Destine rătăcite (R)
17:15		Veterinarul
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Dragoste si ura
21:00		Piedone in Egipt
23:15		Poarta dragonului:
		
Încleștarea maeștrilor (R)
02:00		Albumul Naţional
03:45		Vouă
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07:45		Lacrimi
			de iubire (R)
09:00		Teleshopping
09:15		Fiicele doamnei
			Fazilet (R)
10:15		Vieti la
			rascruce (R)
11:15		Teleshopping
11:45		Un celibatar
		
invins (R)
13:45		Teleshopping
14:00		Blind Date (R)
15:00		Vieti la rascruce (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		Vieti la
			rascruce
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)

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		O familie modernă
20:30		Prietenii tăi
22:00		Lege și dreptate
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
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		Alaska
17:00		Maşini pe alese
18:00		Bagaje la licitaţie
18:30		Bogății ascunse
		
în magazii
19:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
19:30		Cum se fabrică ?
20:00		Comori arhitecturale
			 recuperate
21:00		Ingineriile istoriei
22:00		Megastructuri cu
			Richard Hammond
23:00		Mistere la muzeu
00:00		Alaska
01:00		Comori arhitecturale
			recuperate
02:00		Mașini nervoase:
			Clipuri catastrofale
03:00		Ingineriile istoriei
04:00		Megastructuri cu
			Richard Hammond

EUROSPORT

07:15		Ciclism: CM
08:15		Ciclism pe pistă: CM
09:30		Snooker:
			Campionatul
			Players
11:30		Ciclism: CM
14:30		Schi alpin: CM
15:00		Snooker:
			Campionatul
		
Players
18:50		Biatlon: CE
20:15		Ştirile Eurosport
20:20		Snooker:
			Campionatul
			Players
00:30		Ştirile
			Eurosport
00:40		Ciclism pe pistă: CM
01:30		Ciclism: CM
02:30		Biatlon: CE
04:00		Snooker:
			Campionatul Players
06:00		Biatlon: CE

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Intotdeauna ai avut o
abilitate psihica, iar astazi este
in varf. Poate ca nu intamplator,
exista probabilitatea sa
fii contactat de un prieten
apropiat sau iubit din trecutul
tau.

Prosperitatea este chiar
dupa colt, daca nu este deja aici.
Toate eforturile tale sunt pe
cale de a fi rasplatite.
S-ar putea ca o propunere
sa fie acceptata la locul de
munca.

Exista pasiune in aer, si esti
convins ca esti cel care o cauzeaza.
Pentru a fi contondent, te poti
gandi la altceva. Poate ca este un
rezultat al muncii pentru prea mult
timp si nu reusesti sa iti faci timp
pentru a-ti rasfata latura senzuala.

Ai o abilitate psihica innascuta,
care are nevoie doar de o adaptare
fina si de consolidare pentru ca
aceasta sa se dezvolte intr-o putere
formidabila.
Chiar si acum te gasesti uneori
citind gandurile altora.

Te surprinzi prin inscrierea
la o lectie de grup, mai degraba
decat intr-una privata.
Acest lucru este diferit pentru
tine. Cu toate acestea, descoperi
ca te bucuri de interactiunea
sociala.

Ai muncit din greu si incepi
sa te intrebi daca tot efortul tau
a fost degeaba. O restructurare
la locul de munca te face sa te
intrebi exact unde te incadrezi
sau chiar daca te incadrezi intrun loc anume.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Astazi vei inspira incredere
si entuziasm. Nu este ceva
surprinzator si cei din jurul tau
raspund pozitiv la natura ta.
Zambetul tau este contagios si
oamenii glumesc si rad cu tine
pe tot parcursul zilei.

Intuitia si sensibilitatea ta
naturala vor fi sporite astazi.
Poti citi gandurile si sentimentele
altora si le poti interpreta cu
exactitate. Din pacate, nu poti
folosi aceasta abilitate la fel de
eficient pe tine.

O noua relatie este probabil
sa se formeze in curand si
probabil va fi cu cineva care
este deja in viata ta. Poate ca
este cineva pe care l-ai cunoscut
in liceu si care tocmai de curand
a luat legatura cu tine.

Capul tau este astazi
oarecum in nori. Nu este neaparat
un lucru rau ci inseamna doar ca
iti este dificil sa obtii orice munca.
Oricat ar fi de preferat sa fii in alta
parte, trebuie sa ramai concentrat
pe proiectele disponibile.

Inima ta vor guverna astazi mult
mai mult decat mintea. Ai incredere
in ceea ce iti spun instinctele tale.
Daca esti intr-o profesie legata de
vanzari, te poti astepta ca comenzile
sa se desfasoare astazi in numar mult
mai mare.

Natura ta creatoare nu va
mai fi reprimata! In timp ce
privesti in jurul casei tale, iti
dai seama ca simti nevoia sa o
mangai putin. Motivat de dorinta
de a oferi petreceri la cina ajungi
la munca de revopsire.
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PMP DOLJ: Cerem demisia prefectului
județului Dolj
a unor probleme reclamate de
cetățeni și comunități locale din județ,
implicarea, ilegală, în activitatea unei
organizații politice locale pe care
în fapt o coordonează, la comanda
unui lider politic de la Bucuresti,
incapacitatea de a coordona eficient
activitatea instituțiilor publice
deconcentrate, comunicarea publică
generatoare de confuzii și panică,
atacarea unor instituții de presă
locale descriu un comportament total
nepotrivit, incompatibil cu statutul
unui înalt funcționar public.
Prefectul Dan Narcis Purcărescu
a călcat în picioare toată încrederea
care a fost investită în el. Prezența sa
la cârma județului Dolj este un risc
major la adresa securității doljenilor.
Câte gafe, bâlbe, ilegalități, daune
de imagine, și nu numai, trebuie să
mai producă actualul prefect pentru
ca decizia demisiei/demiterii sale să
devină realitate?!

Pe toate aceste considerente,
solicităm de urgență demisia/
demiterea imediată a domnului
Purcărescu Dan Narcis din funcția de
prefect al judetului Dolj și înlocuirea
sa cu o persoană capabilă să-și
îndeplinească, la zi, nu la fără
frecvență, atribuțiile de serviciu în
slujba cetățenilor și comunităților
din Dolj.
BIROUL DE PRESĂ PMP Dolj

PUBLICITATE

Deputat Ion Cupă,
președinte PMP Dolj: „Doljul
are nevoie de un prefect în
stare să gestioneze treburile
județului, unul în care
oamenii să aibă încredere”
Prefectul Narcis Dan Purcărescu a
reușit, prin modul în care a abordat și
situația legată de gestiunea prevenirii
apariției coronavirusului la Craiova, să
confirme, încă o dată, incapacitatea

sa de a deservi cetățenii judetului
Dolj, conform atribuțiilor pe care le
are, în calitate de înalt reprezentant
al guvernului în teritoriu.
B â l b â i a l a a d m i n i s t ra t i v ă a
prefectului, legată de sosirea în țară
a cursei aeriene din Italia, care a
generat panică în opinia publică,
altoită pe o suficiență arogantă,
nedemnă de un servant public, se
înscrie într-un lung șir de fapte care
îl descalifică din această funcție.
Pasivitatea în rezolvarea legală

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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Coronavirusul a stricat
cantonamentul „tricolorilor”

Lotul național masculin de box a revenit cu câteva zile mai devreme din pregătirea de la Roma din cauza
virusului care pune stapânire și pe Italia
Coronavirusul care a băgat spaima
în lume și care a ajuns și în Italia, le-a
stricat planurile de pregătire băieților
din lotul național de box. Aceștia au
părăsit cantonamentul de la Asissi,
de lângă Roma, cu 3 zile înainte de
final. Antrenorul Dorobanțu și sportivii
ar fi vrut să termine pregătirea, mai
ales că pe 11 martie pleacă la Tunreul
Preolimpic de la Londra.
„Nu mă așteptam la surpriza asta,
ne strică pregătirea complet. Copiii
s-au prezentat foarte bine. Unde
am fost noi, nu au fost probleme,
atmosfera a fost relaxată, au fost
evenimente neinterzise în oraș.
Niciun fel de probleme, liniște totală”
- Dumitru Dorobanțu, antrenor lot
național box.

ne ajutau foarte mult. Însă pentru
sănătatea noastră am venit mai
devreme acasă. La noi nu a fost o
zonă infectată, nu se simțea nimic.
Nu se auzea nimic” - Andrei Arădoaie,
component al lotului național de box.
„Nu știu care e treaba, de ce
stresul ăsta în țară că în Italia e totul
ok, nu e niciun stres. M-au sunat
părinții să vadă cum sunt, dar la noi
acolo, totul a fost bine. Nu avem nici o
problemă” - Robert Jitaru, component
al lotului național de box.

Vor fi supuși unor teste medicale
Jitaru a povestit că în aeronava
care i-a adus în țară au fost puși să
completeze o fișă iar zilele următoare
li se vor face o serie de investigații.
„În avion am completat o fișă, am
Supărați că s-au întors acasă
spus unde am fost, cât am stat acolo,
„Într-un fel e nasol că ne-am dacă am intrat în contact cu persoane
întors mai devreme cu 3 zile pentru care aveau gripă” - Robert Jitaru,
că mai aveam două sparing-uri care component al lotului național de box.

Pictograme animate la
Tokyo 2020, premieră
pentru Jocurile Olimpice

Sunt gata de turneele preolimpice
Biletele pentru Jocurile Olimpice
de la Tokyo se vor împărți în cadrul
a două turnee ce vor avea loc în
această primăvară. Turneul European
se va desfășura între 13-24 aprilie
2020, la Londra, în vreme ce Turneul
Mondial va avea loc în mai 2020, la
Paris. Până la plecarea spre Marea
Britanie, băieții se vor pregăti la baza
de lângă Izvorani.
PUBLICITATE

Japonezii au creat primele
pictograme animate din istoria
Jocurilor Olimpice și Paralimpice!
Organizatorii Tokyo 2020 au spus
că ideea a fost de a „reflecta epoca
modernă”, simbolizată prin anul
2020, și speră ca pictogramele în
mișcare vor fi folosite pentru a spori
interesul și încântarea fanilor.
„A fost nevoie de mai mult de
un an pentru a adăuga mișcare
pictogramelor statice și de o echipă
numeroasă condusă de graficianul
Masaaki Hiromura. Sper că acestea să
lumineze fiecare dintre evenimentele
olimpice și, în timp, această creație a
Jocurilor Tokyo 2020 să fie transmisă

viitoarelor Jocuri ca moștenire pentru
viitor, precum și ca inspirație pentru
proiectanți video din alte țări”, a spus
creatorul de animatie japonez Kota
Iguchi.
Primele pictograme ale
disciplinelor din programul Jocurilor
au apărut tot la Tokyo, la ediția din
1964 a întrecerilor olimpice.
Continuând linia inovațiilor și a
dezvoltării tehnologiei, niponii au
prezentat pictogramele animate
pentru competiția olimpică din acest
an de la Tokyo, ca pe o dovadă în plus
că Jocurile vor fi dinamice, inovatoare
și speciale.
sursa: cosr.ro

„Suntem pregătiți sută la sută
pentru Londra, practic suntem pe
ultima sută de metri” - Robert Jitaru,
component al lotului național de box.
„Băieții sunt pregătiți pentru
Londra, în acest cantonament s-a
văzut o pregătire foarte bună, nivelul
ridicat și motivația copiilor” - Dumitru
Dorobanțu, antrenor lot național box.
SPORTS-NET GROUP
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SCM U Craiova, gata să se apropie
de liderii Diviziei A1

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Echipa de volei masculin, SCM U
Craiova, primește vizita celor de la
Volei Municipal Zalău. Partida este
programată sâmbătă, de la ora 13:30,
în Sala Polivalentă din Bănie și va
conta pentru etapa cu numărul 18
din Divizia A1. Oltenii au șansa să se
apropie de liderii de la Arcada Galați,
cei care au câștigat, marți, meciul
disputat în avans contra celor de la
Baia Mare.
Programul etapei cu numărul 18:
Sâmbătă:
13.00 Gloria Buzău – Dinamo

București
13.30 SCM U Craiova – Volei
Municipal Zalău
17.30 CS UV Timișoara – Unirea
Dej
18.00 CSM Câmpia Turzii – U Cluj
Alb-albaștrii sunt pe locul 2 în
Divizia A1, cu 40 de puncte acumulate
și cu 10 mai puține decât Arcada
Galați. Dinamo se suflă în ceafă
elevilor lui Dănuț Pascu și, dacă
bucureștenii înving Buzăul, iar
Craiova pierde clar în fața celor de
la Zalău, poziția secundă le revine
dinamoviștilor. Trupa din Bănie nu are
motive de îngrijorare, pentru că deja
și-a asigurat participarea în play-off.

Nume noi pe lista
tricolorelor convocate în
primul cantonament al anului

Selecționerul echipei naționale de
fotbal feminin, Mirel Albon, a anunțat
lista de 22 de jucătoare convocate în
primul stagiu de pregătire al anului.
Tricolorele vor merge în Turcia, între
2 și 11 martie, unde vor disputa și
trei jocuri de pregătire împotriva
naționalelor Venezuelei și a Ungariei,
dar și a echipei feminine Hong Kong.
4 martie, ora 15:00 (locală):
România – Hong Kong
7 martie, ora 15:00 (locală):
România – Venezuela
10 martie, ora 11.00 (locală):
România – Ungaria
Pe lista convocată de selecționerul
Mirel Albon pentru acest prim
cantonament se regăsesc nume
noi, printre care Cristina Codrescu
(Fortuna Becicherecu Mic), Alexandra

Hornea (Heniu Prundu Bârgăului),
dar și jucătoare care au revenit în
circuitul naționalei, printre care Oana
Negrea (University London) sau
Andreea Laiu (Macabbi Holon).
Naționala feminină începe, astfel,
pregătirea pentru următoarele jocuri
din calificările pentru Campionatul
European din 2021, găzduit de
Anglia. Următorul meci oficial este
programat împotriva selecționatei
Croației, pe 14 aprilie.
UEFA a lansat zilele trecute un
videoclip de promovare al WEURO
2021, în care a anunțat că au mai
rămas 500 de zile până la meciul de
deschidere al turneului final, care se
va disputa pe stadionul celor de la
Manchester United, Old Trafford.
Sursa: frf.ro

PUBLICITATE
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Probleme mari în apărarea olteană
înaintea duelului cu Mediaș!

Cuplul Papy-Bon are mari bătăi de cap în privința alinierii unei linii de apărare pentru
meciul de pe 1 martie
fost avertizați contra ardelenilor, și,
potrivit regulamentului, își vor ispăși
etapa de suspendare în meciul cu
Mediaș. Totodată, Mihai Bălașa a
părăsit terenul accidentat. Jucătorul
venit de la FCSB se accidentase la un
antrenament la începutul săptămânii
trecute, a fost recuperat rapid, însă,
din câte se pare durerile musculare
au reapărut și se adaugă lui Stephane
Acka în infirmieria clubului. Totodată,
jucători.
Papură
aproape
că
a
rămas
Gardoș nu poate fi o soluție pentru
Cosmin COJOCĂREANU
fără
apărători
pentru
primul
duel
din
meciul cu trupa lui Edi Iordănescu,
office@jurnalulolteniei.ro
play-off, contra celor de la Gaz Metan fiind mult în urmă cu pregătirea fizică.
Mediaș, ce va avea loc duminică, de la
În partida cu CFR Cluj, ultima ora 19:15, pe stadionul Ion Oblemenco.
Tiago Ferreira, punct
din campionatul clasic, CSU Craiova
Uros Cosic și Ivan Martic, jucători
fix în centrul apărării!
nu a pierdut doar punctele, ci și trei ce se aflau la limita galbenelor, au
În aceste condiții, Corneliu Papură
are o singură certitudine în privința
fundașilor centrali, pe portughezul
Tiago Ferreira, cel care a stat mai mult
pe tușă în această stagiune datorită
gafelor repetate. Singurul fundaș
valid din lot ar mai fi nou-venitul
Oltenii vor trebui să gestioneze bine prima săptămână din central
Claude Dielna, 32 de ani. Francezul
martie pentru a rămâne în cursa pentru cele două trofee nu a mai jucat un meci oficial de 5
luni, când a fost titular în duelul dintre
Trupa lui Corneliu Papură și
Liga 1 – play-off – etapa 1
Dragoș Bon se bate pe două fronturi:
Sâmbătă, 29 februarie, ora 20:30
campionat și cupă. Prima săptămână, FC Botoșani – FCSB
cu un program destul de aglomerat,
Duminică, 1 martie, ora 19:15
poate fi decisivă pentru parcursul CSU Craiova – Gaz Metan Mediaș
echipei din această primăvară. Pe
L u n i , 2 m a r t i e , o ra 2 0 : 3 0
1 martie, de la ora 19:15, Bancu și CFR Cluj – Astra
colegii săi încep play-off-ul contra
celor de la Gaz Metan Mediaș, pe
Etapa 2
Oblemneco. Trupa medieșeană a
Vineri, 6 martie, ora 20:30 Astra –
fost la îndemâna oltenilor, care au FC Botoșani
învins-o în sezonul regulat și-n tur,
Duminică, 8 martie, ora 20:30
și-n retur: 3-2 și 3-1. La data de 4 FCSB – CSU Craiova
martie, ora 20:30, CSU Craiova va
Luni, 9 martie, ora 20:30 Gaz
evolua pe terenul celor de la Poli Iași, Metan Mediaș – CFR Cluj
o altă echipă pe care a zdruncinat-o
serios în prima parte a lunii februarie:
Cupa României – sferturi de finală
succes cu 5-2 în Copou. Meciul se
Academica Clinceni - Dinamo,
va disputa în sferturile de finală marți, 3 martie, ora 20:00
ale Cupei României. La data de 8
Petrolul - Sepsi, miercuri, 4 martie,
martie, ora 20:30, în prime-time, e ora 17:30
programat primul derby din play-off:
Poli Iași - CSU Craiova, miercuri,
CSU Craiova se va deplasa pe Arena 4 martie, ora 20:30
Națională pentru duelul cu FCSB.
Hermannstadt - FCSB, joi, 5
Mai jos aveți programul complet al martie, ora 20:00
primelor 2 etape din play-off, precum
și al meciurilor din sferurile Cupei
Cosmin COJOCĂREANU
României:

Program de foc pentru CSU:
3 partide în 8 zile!

VREMEA
ÎN OLTENIA

CRAIOVA
Max.
Min.

10 C
-1oC
o

SLATINA 10/-1oC TÂRGU JIU
SEVERIN

8/1 C RM. VÂLCEA
o

9/-20C
8/1 C
o

4.8074
234.1367

4.4186
5.7166

Portland Timbers – Sporting Kansas
City, din MLS.

Improvizează Papură?

În cazul în care staff-ul tehnic nuși asumă debutul lui Dielna, ar putea
alinia o linie de fund improvizată, fie cu
Bancu, fie cu Mățel pe poziții de fundași
centrali, sau, de ce nu coborârea
lui Mateiu. Victor Pițurcă a găsit în
turul campionatului, cu Dinamo, o
variantă de avarie, folosindu-l pe Martic
fundaș central și aceasta a dat roade.
Astfel, cele trei variante ale liniei de
apărare, dacă Dielna nu va fi aruncat
în luptă, ar arăta astfel: Vlădoiu, Mățel,
Ferreira, Bancu; Vlădoiu, Ferreira,
Bancu, Vătăjelu sau Vlădoiu, Mateiu,
Ferreira, Bancu.

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfântul Procopie Decapolitul

