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Amenzi de aproape 200.000 de lei,
date de Garda de Mediu în Dolj

Comisariatul General
al Gărzii Naționale de
Mediu a făcut controale la
companiile și localitățile
din Dolj, pe tot parcursul
anul 2019, controale în
urma cărora s-au aplicat
amenzi în valoare de
193.900 de lei.
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
Gheorghe Călinoiu, comisar șef
al Gărzii Naționale de Mediu, afirmă
că în ceea ce privește gestionarea
deșeurilor la nivelul orașelor și
localităților din județul Dolj, există
implementat un sistem de colectare
selectivă a deșeurilor rezultate de la
populație, prin proiectul Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în
județul Dolj, dar adevărata problemă,
încă prezentă, este păstrarea
curățeniei.
Au fost aplicate 35 de amenzi
în cuantum de 10.900 lei și 7
avertismente pentru nerespectarea
legii cu privire la salubrizarea
localităților, a cursurilor de apă și
a obligațiilor privind fondul pentru
mediu.
În luna iulie s-au efectuat inspecții
la 17 companii care desfășoară sau
au desfășurat activități de extracție
agregate minerale în Dolj. În timpul
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inspecțiilor a fost identificat un
operator care își desfășura activitatea
fără a avea un act de reglementare în
ceea ce privește mediul. Acesta a fost
sancționat cu amendă de 40 mii lei.
Inspecții au fost realizate și
la companiile care colectează și
dezmembrează vehicule scoase din
uz, aici au fost aplicate 2 amenzi în
valoare de 13 mii lei.
Cea mai mare amendă a primit-o
SE CRAIOVA II , care a fost sancționată
cu 100.000 lei pentru depășirea
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valorilor limită de emisie pentru
indicatorul pulberi.
După verificări ce au vizat
respectarea legislaţiei privind
depozitarea deşeurilor, cele trei
depozite din Filiași, Segarcea și
Calafat au primit notele finale de
închidere.
			

			

Compania de Apă Oltenia, care
administrează stațiile de epurare
ale comunelor doljene și orașelor
Craiova, Filiași, Calafat, a fost, de
asemenea, amendată cu 30.000
de lei, pentru deversarea apelor
neepurate corespunzător în apa de
suprafață.

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

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 17:00

Malu
Mare

09:00 - 17:00

Craiova

06.03

Zona de întrerupere
PT 63
SUCPI

- Frigorifer Craiova, Târg Oltenia

PTA 1 Preajba, PTA 2 Preajba - client
vulnerabil Oana Anghel, str. Bujorului, nr.
33, PTA 3 Preajba, PTA 4 Preajba, PTAB
SEMTEST, PT terţi: PT Porcine Făcăi, PT
Solarex, PT Lucky Agro, PT Făină Furaje
Făcăi, PT Motel Preajba, PT Mal Group,
PTCZ SEMTEST
PT 322 - cart. Corniţoiu, magazine zona
Unitaţii Militare

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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Darius Vâlcov cere la Tribunalul Dolj
schimbarea încadrării faptelor pentru
care este judecat

Tribunalul Dolj a amânat,
miercuri, pentru data
de 20 martie a.c.,
pronunțarea asupra
cererii lui Darius Bogdan
Vâlcov, fost consilier de
stat în aparatul propriu de
lucru al prim-ministrului,
fost senator de Olt şi fost
ministru al Finanţelor, de
schimbare a încadrării
juridice a faptelor pentru
care este judecat. Vâlcov
este judecat la Craiova
pentru luare de mită și a
fost condamnat în luna
februarie a anului 2018
de Înalta Curte de Casație
și Justiție la 8 ani de
închisoare cu executare
pentru infracțiuni de
corupție, hotărârea
nefiind definitivă.
Camelia SÂRBU
office@jurnalulolteniei.ro

Avocaţii au cerut schimbarea
încadrării juridice a faptelor pentru
care este judecat la Craiova, iar la
termenul de miercuri, 26 februarie,
instanța a anunțat că se va pronunța
cu privire la aceste aspecte în luna
martie: „pentru pronunţarea pe
cererea de schimbare a încadrării
juridice şi a cererilor de probatorii
formulate de inculpat prin apărătorul
ales, se amână cauza la 20 martie
2020”, se arată în hotărârea instanței.
Dosarul lui Vâlcov s-a înregistrat
la Tribunalul Dolj pe 20 iulie 2017,
după ce, judecătorii de la Curtea de
Apel Craiova au admis cererea lui
Bogdan Darius Vâlcov, fost ministru
al Finanţelor şi senator de Olt, de
strămutare a procesului în care este
judecat pentru luare de mită și trafic
de influență la Tribunalul Olt.
Reamintim că, pe 26 noiembrie
2015, procurorii DNA anunţau că
l-au trimis în judecată pe Darius
Vâlcov pentru 2 infracţiuni de luare

de mită şi trafic de influenţă. În
rechizitoriul întocmit, procurorii au
reţinut următoarea stare de fapt:
1. În perioada noiembriedecembrie 2012, inculpatul Vâlcov
Darius-Bogdan, în calitate de primar
al municipiului Slatina, i-a pretins
unui om de afaceri – denunţător în
cauză, aproximativ 10% din sumele
încasate de societatea acestuia de
la Primăria Slatina, în baza unui
contract semnat anterior, iar în
perioada 21 ianuarie – 13 iunie 2013
a primit, în mai multe tranşe, de la
respectiva societate, printr-o firmă
intermediară, suma de 2.146.270
lei, astfel încât denunţătorul să nu
întâmpine probleme în derularea
contractului şi să primească banii
la timp pentru lucrările efectuate.
Contractul avea ca obiect elaborarea
studiilor de fezabilitate, proiectelor
tehnice şi execuţia lucrărilor pentru
izolarea termică a faţadelor a 131 de
blocuri din municipiul Slatina, fiind în
valoare de 24.833.258 lei fără TVA.
2. În aceeaşi manieră a procedat
inculpatul şi în cazul unui alt contract
încheiat de instituţia publică pe care
o reprezenta cu o altă societate
comercială, privind reabilitarea
Centrului istoric al oraşului Slatina,
preţul contractului fiind de 7.726.919
lei fără TVA. Astfel, în luna iunie 2012,
inculpatul Vâlcov Darius-Bogdan a
pretins de la administratorul firmei

respective, printr-un intermediar,
10% din valoarea contractului, în
schimbul semnării respectivului act
de către autoritatea contractantă
şi efectuării la timp a plăţilor, iar,
ulterior, a primit prin intermediul unor
persoane suma totală de 450.000 lei.
3. La data de 23 iulie 2014,
între S.C. Compania de Apă Olt
S.A. şi aceeaşi firmă s-a încheiat un
contract de lucrări având ca obiect
„Continuarea lucrărilor de reabilitare
şi extindere a reţelelor de apă şi apă
uzată în aglomerările Potcoava şi
Scorniceşti”, preţul licitat contractat
fiind de 17.000.000 lei fără TVA.
Ulterior, înaintea datei de 27 august
2014 (data emiterii primei facturi
către S.C. Compania de Apă Olt S.A.),
administratorul firmei respective a
fost contactat de o persoană din cercul
de apropiaţi ai inculpatului Vâlcov
Darius-Bogdan, care i-a comunicat
că acesta din urmă îi pretinde 10%
din valoarea contractului respectiv
pentru „a interveni la conducerea
companiei în vederea efectuării la
timp a plăţilor aferente contractului”,
lucru cu care omul de afaceri a
fost de acord. Suma de 1.700.000
lei (echivalentul unui procentaj
de 10%), pretinsă în modalitatea
descrisă mai sus, urma să-i fie remisă
inculpatului după primirea de către
societatea respectivă a unui „avans
mai mare pentru lucrările efectuate”,

acesta urmând să depună diligenţele
necesare în acest sens. Astfel, în
lunile septembrie 2014 şi februarie
2015, inculpatul a primit, în două
tranşe, de la omul de afaceri, tot
prin intermediari, suma de bani
pretinsă iniţial. Pentru aceleaşi lucrări,
inculpatul Vâlcov Darius-Bogdan a
pretins şi primit anterior de la un
alt om de afaceri un procentaj de
20% din valoarea contractului. După
primirea banilor, contractul respectiv
a fost reziliat, fiind atribuit, la data
de 23 iulie 2014, omului de afaceri
de la care a pretins şi primit suma
de 1.700.000 lei, mai sus amintită.
Suma totală primită de inculpat în
urma săvârşirii celor trei infracţiuni
de corupţie se ridică la 4.296.270
lei. În cauză, procurorii anticorupţie
au dispus măsura asiguratorie a
sechestrului asupra unor bunuri (piese
de mobilier folosite la amenajarea
hotelului pe care inculpatul îl deţine
în municipiul Slatina), în valoare
de 393.457,58 lei şi asupra sumei
de 264.460 lei existente în contul
unei societăţi pe care inculpatul
Vâlcov Darius-Bogdan o controla prin
interpuşi.
D o s a r u l s - a î n r e g i s t ra t p e
26 noiembrie 2015 la Tribunalul
Bucureşti, însă Vâlcov a invocat
excepţia de necompetenţă teritorială
a acestei instanţe, excepţie admisă,
astfel că dosarul a fost declinat la
Tribunalul Olt, unde s-a înregistrat pe
19 februarie 2016.
În plus, la începutul lunii februarie
2018, ÎCCJ l-a condamnat pe Vâlcov
la 8 ani de închisoare cu executare
pentru infracţiuni de corupţie precum
şi trafic de influenţă, falsul în înscrisuri
sub semnătură privată, spălare de
bani, infracţiuni de evaziune fiscală.
Darius Vâlcov a fost acuzat de
DNA de trafic de influenţă pentru
că ar fi primit aproximativ două
milioane de euro de la Theodor
Berna, administratorul companiei
Tehnologica Radion, firmă care a
derulat contracte cu Compania de
Apă Olt pentru extinderea reţelelor de
apă şi canalizare din oraşele Slatina,
Scorniceşti şi Potcoava. Hotărârea
nu este definitivă. Mai mult, pe rolul
Tribunalului Gorj se mai află un dosar
în care este inculpat Vâlcov, tot pentru
infracțiuni de corupție.
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Celebrul Gherghe, candidat PNL la
primăria Orșova?!

O persoană din conducerea PNL
Mehedinți a confirmat că fostul
primar al municipiului Drobeta Turnu
Severin, Constantin Gherghe, este
prima opțiune a partidului pentru
a candida la funcția de primar al
municipiului Orșova și nicidecum la
primăria Severinului.
„În mare parte, am stabilit
candidații pentru primăriile din județ.
Au mai rămas doar câteva comune,
în care nu am fixat candidații și unde
trebuie să mai efectuăm sondaje.
Sunt candidați cu șanse vizibil egale și
atunci trebuie departajați. La Orșova,
există varianta ca domnul Constantin
Gherghe să fie candidatul Partidului
Național Liberal pentru primărie.

Pleacă cu prima șansă, iar noi, liberalii,
suntem încrezători că va câștiga
primăria. O candidatură a domnului
Gherghe la Primăria Severinului este
exclusă. Pentru Consiliul Județean,
există posibilitatea ca domnul
Virgil Popescu să fie candidatul.
Am avut această discuție, decizia
trebuie luată în forurile statutare ale
Partidului Național Liberal”, a declarat
secretarul general al PNL Mehedinți,
Dumitru Mărculescu.
Fostul primar al Severinului,
Constantin Gherghe, s-a înscris în
PNL Mehedinți la începutul lunii
octombrie 2019 când a declarat că
îl susține pe Klaus Iohannis pentru
un nou mandat la Cotroceni. La

data respectivă, Constantin Gherghe
a mai declarat: „Mă bucur că mă
întorc în sediul PNL pentru că de
aici s-au pornit lucruri frumoase
pentru comunitatea noastră”, dar s-a
ferit să vorbească despre o posibilă
candidatură la o primărie.
Deocamdată rămâne de văzut
dacă Constantin Gherghe coboară
ștacheta și se mulțumește cu o
candidatură la primăria Orșova,
în condițiile în care obiectivele
sale politice sunt un mandat de
parlamentar sau unul de primar la
primăria Drobeta Turnu Severin.
Liberalii vor să meargă pe mâna lui
Daniel Cîrjan la primăria Drobeta
Turnu Severin dar acesta este mult

sub cota de încredere și notorietate a
actualului primar PSD Marius Screciu
dar și a fostului primar Constantin
Gherghe.
Iulian Gogonea

Director de spital acuzat de afaceri cu mămica

Directorul financiar de la Spitalul
Municipal Orşova este acuzat că a
făcut afaceri cu firma mamei sale.
Firma acesteia a furnizat produse
spitalului şi a încheiat diverse
contracte cu unitatea medicală, în
valoare de peste 280 mii lei.
Acuzaţiile sunt aduse de Agenţia
Naţională de Integritate (ANI), care
spune că Ştica Cristian Francisc,
directorul financiar contabil de la
spitalul din Orşova, este vinovat de
conflict de interese administrativ.
„În perioada martie 2017 - ianuarie
2019, o societate comercială în cadrul
căreia mama persoanei evaluate

deţinea calitatea de asociat şi pe cea
de administrator, a furnizat produse şi
a încheiat cu Spitalul Municipal Orşova
contracte de lucrări / prestări servicii
în valoare de aproximativ 280.111,47
lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat
dispoziţiile art. 181, alin. (1) şi alin.
(9) din Legea nr. 95/2006, coroborat
cu dispoziţiile art. 178, alin. (2), lit.
a) din acelaşi act normativ”, arată
reprezentanţii ANI.
Art. 178, alin. (2), lit. a) din
Legea nr. 95/2006, prevede: „(2)
Constituie conflict de interese:
a) deţinerea de către manager
persoană fizică, manager persoană

juridică ori reprezentant al persoanei
juridice de părţi sociale, acţiuni sau
interese la societăţi reglementate de
Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
ori organizaţii nonguvernamentale
care stabilesc relaţii cu caracter
patrimonial cu spitalul la care
persoana în cauză exercită funcţia
de manager. Dispoziţia de mai sus
se aplică şi în cazurile în care astfel
de părţi sociale, acţiuni sau interese
sunt deţinute de către soţul/soţia,
rudele ori afinii până la gradul al IVlea inclusiv ai persoanei în cauză”.
Art. 181, alin. (1) şi (9) din Legea

OLT
Acuzaţii de fals în acte la
Direcţia Agricolă

Valoarea ajutorului de minimis
pentru tomate este de 3.000 euro/
beneficiar/an. Pentru 2019, în judeţul
Olt s-au înscris 5.250 de fermieri,

Un angajat al Direcției pentru
Agricultură Județeană (DAJ) Olt
susține că și-a văzut semnătura pe
mai multe documente în baza cărora
instituția a efectuat plăți fermierilor
care au participat la Programul
„Tomata”, informează olt-alert.ro
Este vorba de un funcționar care
și-a văzut semnătura pe dosare care
ar fi trebuit semnate de alți colegi,
potrivit unor surse din interiorul
instituției.
Potrivit unor surse contactate de
olt-alert.ro „Este vorba de Alexandru
Stancu-Drigă, care răspunde, în
cadrul Programului Tomata, de zona

Tia Mare și care și-a descoperit
semnătura pe dosare care se referă
la cu totul alte zone, cum ar fi
Strejești, Grădinari, Cilieni, Pleșoiu
și Rusănești, zone de care răspund
alte persoane. A fost ședință miercuri
dimineață, e groasă rău, rău de tot,
că vorbim de bani mulți plătiți în baza
acestor documente”.
Și noua șefă a Direcției Agricole
Olt, Gabriela Andronie a confirmat în
parte informația.
„Da, e ceva, dar nu pot să ofer
detalii, pentru că sunt niște verificări
în curs. O să informăm și Ministerul
Agriculturii”, a declara Andronie.

nr. 95/2006, arată că „(1) În cadrul
spitalelor publice se organizează şi
funcţionează un comitet director,
format din managerul spitalului,
directorul medical, directorul
financiar-contabil, iar pentru spitalele
cu peste 400 de paturi un director
de îngrijiri. (9) Dispoziţiile art.
178 alin. (1) lit. b) -g) referitoare
la incompatibilităţi, ale art. 178
alin. (2) referitoare la conflictul de
interese şi ale art. 178 alin. (4) şi
(5) se aplică în mod corespunzător
şi persoanelor care ocupă funcţii
specifice comitetului director”.
Eliza RADU

iar dintre aceştia 4.857 au plantat
tomate în spaţii protejate în ciclul I,
fiind depuse documente justificative
de aproape 5000 de fermieri.

Poliţiştii din Balş, percheziţie
la hoţii din Dolj

Poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului
Balş au făcut o percheziţie domiciliară
în comuna Coşoveni, din Dolj, unde
au găsit mai multe obiecte despre
care există suspiciunea că ar proveni
din furturi. Este vorba despre casa
unui bărbat de 33 ani. Aici, poliţiştii au
găsit bormaşini, flexuri, televizoare,
un aparat de sudură, drujbe, şi
o bicicletă, bunuri care ar putea
proveni din comiterea mai multor
infracţiuni de furt calificat, comise pe

raza oraşului Balş.
„Din cercetările efectuate de
poliţişti a reieşit faptul că bunurile ar
fi fost sustrase în perioada ianuariefebruarie 2020 de pe raza oraşului
Balş, de către un bărbat, de 24 de
ani, din comuna Drăgoteşti, judeţul
Dolj, care este arestat preventiv.
,Cercetările continuă pentru a stabili
întreaga activitate infracţională”,
arată IPJ Olt.
Eliza RADU
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Coronavirus în Oltenia

Primul caz de coronavirus din România a
fost confirmat în Oltenia. Este vorba despre
un tânăr de numai 25 ani, din județul Gorj,
care a luat virusul de la cetățeanul italian
de 71 ani. El nu are deocamdată simptome.
Sute de oameni din regiune sunt sub
supraveghere medicală.
Alerta maximă este în Gorj. Acolo,
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă a decis suspendarea cursurilor în
şcolile din Prigoria, de unde este tânărul
de 25 ani depistat cu coronavirus, şi a
tuturor activităţilor culturale, sportive şi
de orice natură cu public numeros pe raza
aceleiaşi comune.
„În urma convocării Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă am
dispus o serie de măsuri la nivel judeţean
pentru a gestiona în mod eficient această
situaţie - suspendarea activităţilor culturale,
educative şi sportive, precum şi a altor
activităţi cu public numeros pe raza unităţii
administrativ-teritoriale Prigoria, acolo unde
locuieşte cetăţeanul, persoana care a fost
diagnosticată ca purtătoare a COVID-19;
suspendarea cursurilor în toate unităţile

şcolare pe raza comunei Prigoria până la
efectuarea dezinfecţiei spaţiilor, izolarea la
domiciliu sub supraveghere a persoanelor
care au intrat în contact apropiat direct sau
indirect cu persoana infectată, precum şi
a membrilor familiei cu care locuieşte”, a
declarat Cristinel Rujan, prefectul județului
Gorj.
În plus, a fost decisă reinstruirea
de către fiecare şef de instituţie publică
a personalului subordonat implicat în
gestionarea situaţiei de urgenţă,
continuarea anchetei epidemiologice şi
recoltarea probelor de la persoanele cu care
cei doi italieni au intrat în contact.
Gorjeanul cu coronavirus a fost
transportat la Institutul „Matei Balș” din
Capitală. Familia acestuia este izolată la
domiciliu, sub pază.
În Dolj sunt 297 de oameni izolaţi
la domiciliu. Este vorba despre oameni
care s-au întors din Italia. Doljul a trimis
la analiză 17 probe pentru care aşteaptă
rezultatele. Au mai fost trimise 3 probe,
rezultatele fiind negative.
În carantină se află 19 oameni, pasageri
dar și stewardese care s-au aflat în avion
cu italianul de 71 ani când a venit și când
a plecat din Craiova și doi angajați ai unei
firme de unde acesta a închiriat o mașină.
Tot în carantină se află și trei bărbați din
Sadova care s-au întors din Italia.
În Olt, doi cetățeni care au ajuns în
Caracal și Corabia și care s-au aflat în

același avion cu italianul de 71 ani sunt în
atenția DSP.
„Am fost anunţaţi de faptul că doi olteni
au intrat în contact cu italianul. Aceştia au
zburat în acelaşi avion cu bărbatul confirmat
cu coronavirus. Compania aeriană a trimis
către DSP Dolj lista cu toţi călătorii din acest
avion. DSP Dolj ne-a informat că printre
călători s-au aflat şi cele două persoane
din Olt. Ei sunt contacţi indirecţi, adică au
mai avut alte două persoane până la bolnav
atât în faţă, în spate, stânga şi dreapta. Cei
doi sunt izolaţi la domiciliu şi nu prezintă
simptome”, a declarat medicul şef al DSP
Olt, dr. Marinela Madan.
78 de persoane sunt în izolare la
domiciliu în județul Olt.
O femeie de 35 ani, din Vâlcea, care a
călătorit pe 22 februarie, în acelaşi avion
cu italianul pacient zero al coronaviruslui
în România, este internată la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Vâlcea, într-un
salon izolat. Medicii i-au prelevat probe şi
aşteaptă să vadă dacă are sau nu virusul.
Femeia a mers singură la spital pentru a-i
fi recoltate probe, ea neavând simptome.
Reamintim că italianul care a adus
coronavirus în România a aterizat cu
un avion pe Aeroportul Craiova pe 18
februarie și a plecat tot de aici pe 22
februarie. În această perioadă el a fost în
Gorj la rudele soției și a avut contact cu
mai multe persoane. A fost diagnosticat
cu coronavirus pe 25 februarie, la Rimini.

Dublă lansare de carte

Biblioteca Județeană „Alexandru
și Aristia Aman” găzduiește vineri, 28
februarie 2020, începând cu ora 14:30,
lansarea volumelor „Conversații cu un
general. În dialog cu prof. univ. dr. General
de Brigadă SRI (rtr.) Cristian Troncotă
privind perioada 1989 - 2019”, autori
Liviu Stan și Cristian Troncotă, respectiv
„Trădarea se cuibărise demult în D.S.S.
Dialoguri despre cum era supravegheată
instituția Securității regimului comunist
în România”, autori Constantin Aioanei și

Cristian Troncotă.
Cristian Troncotă s-a născut în
12 ianuarie 1954, la București. Este
absolvent al Facultății de Istorie-Filosofie
a Universității București (1980), doctor al
Academiei de Înalte Studii Militare în istorie
militară, conducător de doctorat (2007 –
2018) la Academia Națională de Informații
„Mihai Viteazul” – comunitate academică
a SRI (2009), profesor universitar titular
la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
(2013-2019).

Volume reprezentative: „Istoria
serviciilor secrete românești de la Cuza
la Ceaușescu”, prefață de acad. Florin
Constantiniu, postfață de Ion Cristoiu,
Editura Ion Cristoiu, București, 1999;
„Glorie și tragedii. Momente din istoria
serviciilor de informații și contrainformații
române pe frontul de est (1941 – 1944)”,
Editura Nemira, București, 2003; „Mihail
Moruzov și frontul secret”, prefață de acad.
Florin Constantiniu, Editura Elion, București,
2004; Omul de taină al mareșalului, Editura
Elion, București, 2005; „Torționari. Istoria
instituției securității regimului comunist
din România (1948 – 1964)”, Editura
Elion, București, 2006; „Cercetări, reflexii
și puncte de vedere despre Intelligence-ul
post-modern”, coordonator, 2 vol., Editura
Academiei Naționale de Informații „Mihai
Viteazul”, București, 2012; „România și
frontul secret, 1859 – 1945”, Editura Elion,
București, 2014; „Duplicitari. O istorie a
serviciilor de informații și securitate ale
regimului comunist din România”, Editura
Elion, București, 2014; „Momente și
personalități din istoria serviciilor secrete
românești 1924 – 1989”, Editura Elion,
București, 2017; „Prăbușirea mitului
securității. Adevăruri ascunse despre
generalul Iulian Vlad și instituția Securității
regimului comunist din România” (în
colaborare cu Corvin Lupu), Editura
Elion, București, 2018; „Trădarea se

Evoluția stării de sănătate a acestuia este
una bună. Un alt italian care l-a însoțit în
Oltenia a fost și el confirmat cu coronavirus.
TEL VERDE pentru coronavirus
La nivelul Institutului Național de
Sănătate Publică din subordinea Ministerului
Sănătății a fost operaționalizată linia
TELVERDE destinată cetățenilor care doresc
informații legate de prevenirea infectării cu
virusul COVID – 19 (coronavirus).
Cetățenii care doresc informații despre
situațiile legate de COVID – 19 pot apela
numărul 0800800358.
Autoritățile roagă cetățenii să apeleze
numărul unic de urgență 112 doar pentru
situații de urgență, iar pentru solicitarea de
informații să apeleze linia TELVERDE.
Programul de funcționare al liniei verde
este zilnic, între orele 08.00 și 23.00, inclusiv
în zilele de sâmbătă și duminică.
La această linie telefonică pot fi
solicitate informații despre modul în care se
manifestă virusul, modalități de prevenire a
îmbolnăvirii și alte detalii legate de conduita
preventivă.
Ana-Maria CONSTANTINESCU

cuibărise demult în D.S.S.”, (în colaborare
cu Constantin Aioanei); editura Elion,
București, 2019.
Liviu Stan s-a născut în Craiova.
Absolvent al Colegiului Național „Frații
Buzești”, se formează în cadrul Facultății
de Drept și Științe Administrative „Nicolae
Titulescu” a Universității din Craiova. În
paralel, urmează cursurile Facultății de
Mecanică, secția „Automobile Rutiere”,
a Universității din Craiova (2011) și ale
Universității „Hitit”, din Ankara, Turcia,
(2008), în urma cărora obține și o diplomă
de inginer mecanic. Își aprofundează
studiile, prin absolvirea unui Master în
Drepturile Omului, (2012), apoi urmează
studiile Școlii Doctorale de Științe Sociale
și Umaniste din cadrul Facultății de Drept
și Științe Sociale a Universității din Craiova,
în urma cărora își obține titlul de doctor în
sociologie (2018). Instruit în două centre
europene de excelență, funcționar în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne Române
și în structuri aferente, a deținut funcții
importante și în cadrul Federației Române
de Box (2015), activitatea sa generând
numeroase premii și distincții. Deține două
licențe de pilot de curse (2006 – MV și
2018 – WTCC), iar în 2012 a fost decorat
cu Ordinul de Cavaler de Ierusalim (CBO).
Biroul de Presă al
Bibliotecii Județene
„Alexandru și Aristia Aman”
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A șantajat o fată în vârstă de 18
ani și a ajuns pe mâna polițiștilor
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Un bărbat, de 39 de ani, din
oraşul Ţicleni, bănuit de săvârşirea
infracţiunii de şantaj, a fost reținut
pentru 24 de ore de poliţiştii din
cadrul Secției 5 Poliție Rurală
Rovinari. Acesta ar fi șantajat o
tânără în vârstă de 18 ani cu anumite
fotografii compromițătoare.
„Din cercetările efectuate de
poliţişti a reieşit faptul că la data de
20 februarie a.c.,poliţişti din cadrul
Postului de Poliţie Bîlteni au fost
sesizaţi de o tânără, de 18 ani, din
comuna Bîlteni, cu privire la faptul
că bărbatul, de 39 de ani, din oraşul
Ţicleni,cu care a avut o relație de
prietenie, o şantajează cu postarea

unor fotografii compromiţătoare
pe reţelele de socializare, în scopul
obţinerii de favoruri sexuale”,
transmite IPJ Gorj.
În baza mandatul de percheziţie
domiciliară emis de Judecătoria
Târgu Jiu, poliţişti din cadrul Secţiei
5 Poliţie Rurală Rovinari şi Postului
de Poliţie Bîlteni au desfăşurat o

percheziţie domiciliară la domiciliul
bărbatului, ocazie cu care au fost
identificate şi ridicate mai multe
mijloace de probă şi medii de stocare(
telefon mobil, tabletă ), care ar fi fost
folosite la săvârşirea faptei.
În cauză, poliţiştii continuă
cercetările sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de şantaj.

VÂLCEA
ISU Vâlcea sărbătorește
„Ziua Protecţiei Civile din România”

Cu prilejul „Zilei Protecţiei Civile
din România”, în data de 28 februarie
anul curent, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „General Magheru”
al Judeţului Vâlcea va organiza o
serie de manifestări dedicate acestui
moment festiv. Pe 28 februarie se
împlinesc 87 de ani de când prin
“Înaltul Decret Regal nr.468” a fost
aprobat Regulamentul Apărării Pasive
contra Atacurilor Aeriene, document
care avea să consemneze înfiinţarea
instituţiei menite să protejeze populaţia
în caz de război.
În perioada 26.02- 04.03.2020
(cu excepția zilelor de 29.02 și
01.03.2020), în
intervalul orar 09.00 - 12.00,
,,Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „General Magheru” al
Judeţului Vâlcea îşi va deschide
porţile. Copiii vor putea vizita atât
unitatea de pompieri din Rm.
Vâlcea - Strada Decebal nr. 7, cât şi
subunităţile din: Drăgăşani – strada
Nucilor nr.1, Brezoi, Bunești, Govora,
Grădiştea, Horezu şi Măciuca. Accesul
copiilor în subunităţi se va face cu
însoţitor (cadru didactic), care va fi
legitimat la intrare.
„Se vor prezenta: tehnica de
intervenție, tehnici de acordare a
primului ajutor calificat şi informaţii

despre modul de comportare în
diferite situaţii de urgenţă, iar
doritorii pot să folosească o parte
din dotarea inspectoratului sub
îndrumarea personalului specializat.
Totodată, aceştia vor primi materiale
informative din cadrul campaniilor
naţionale derulate pe linia situațiilor
de urgență. În acelaşi timp, elevii
pot obţine informaţii privind paşii
ce trebuie urmaţi pentru a deveni
pompieri. Pompierii militari, în
perioada mai sus menționată,
desfășoară activități de informare
preventivă și de prezentare a tehnicii
de intervenție în toate localitățile
județului nostru și 121 de unități
de învățământ”, se arată într-un
comunicat al ISU Vâlcea.
În data de 28, începând cu ora
13.00 până la ora 15.00, lângă
Teatrul „Anton Pann” Rm. Vâlcea
(bulevardul Tudor Vladimirescu nr.
23), va fi expusă o parte din tehnica
de intervenție a inspectoratului, iar
la ora 14.00, în sala teatrului, se
va da startul activităţilor omagiale
în cadrul cărora se vor prezenta:
semnificaţia „ Zilei de 28 Februarie –
Ziua Protecţiei Civile din România”,
mesajele oficialităţilor cu acest prilej
şi se vor acorda diplome câştigătorilor
competiţiilor sportive desfăşurate.

Totodată, în zilele de sâmbătă
și duminică (29.02, respectiv
01.02.2020), în
intervalul orar 14.00-18.00, se
vor face exerciții demonstrative, la
cele două
malluri din Rm. Vâlcea și centru
municipiului Drăgășani. Totodată, în
aceste 2 zile, se vor prezenta exerciții
demonstrative de acordare a primului
ajutor desfășura sâmbătă pe strada
Ferdinand nr 38, iar duminică pe
strada Calea lui Traian 121).
Cătălin ANGHEL
PUBLICITATE

Un tânăr din
Târgu Jiu a
fugit, din nou,
de la domiciliu

Popescu Constantin-Florin, de 16
ani, din municipiul Târgu Jiu, a plecat
în mod voluntar de la domiciliu și până
în prezent nu a mai revenit.
Polițiștii au fost puși în alertă, dar
se pare că nu este prima dată. Au mai
fost cel puțin două astfel de escapade
ale tânărului, doar în anul 2019: una
în luna octombire, iar cealaltă în luna
august.
„La faţa locului s-au deplasat
poliţiştii care au efectuat cercetarea
la faţa locului, persoana fiind pusă în
urmărire. În continuare se desfăşoară
activităţi specifice pentru depistarea
minorului, acesta fiind cunoscut cu
plecări repetate”, se arată într-un
comunicat al IPJ Gorj.
Semnalmente: înălţime 1,65-1,70 m,
greutate 60 kg, păr şaten, tuns scurt cu
freză pe partea dreaptă, ochi căprui, ten
deschis și prezintă o aluniţă pe obrazul
stâng sub ochi. În momentul plecării
tânărul era îmbrăcat într-o pereche de
trening de culoare negru cu dungă de
culoare alb pe margine, un hanorac cu
glugă de culoare negru cu dungă de
culoare alb pe margine, un tricou alb,iar
în picioare purta o pereche de pantofi
sport tip Adidas de culoare alb cu negru.
Cătălin ANGHEL
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Vineri, 28 Februarie 2020

Țiganiada - sezonul de primăvară. Despre
latura prea întunecată a ființei umane.
Hai să ne jucăm de-a jocul (politic)
Acum câteva zile scriam în
editorial despre proşti. Azi încerc
să ne lămurim cum e cu „deştepţii”.
România şi-a scris istoria cu sacrificii
ale poporului său - de sânge, de dor,
de umilinţă - şi de lacrimi ale celor
rămaşi în afara graniţelor actuale
(N. Iorga zice că suntem singura
ţară din lume care are vecini doar
români - eu zic că suntem europeni),
şi cu sacrificiul elitelor sale, pe care
acum nu le mai are (mai are elite
profesionale la nivel mondial în toate
domeniile, dar nu mai are elite socialpolitice nicăieri), spre a fi generaţiilor
viitoare „carte de învăţătură”. Dar
cine mai citeşte azi Istoria? Nici nu
ştiu dacă mai este obiect de predare
în şcoli! Ori, o ţară, ca să existe,
are nevoie de un Stat, iar Statul
român, prin voinţa Poporului său,
are cei patru stâlpi de susţinere
care sunt: Preşedinţia, Puterea
Legislativă, Puterea Executivă şi
Puterea Judecatorească, dar şi un
„Câine de pază” al Democraţiei:
Presa. În fiecare sezon care, zic eu,
corespunde cu un anotimp al ţării,
de-o vreme, de cam multă vreme,
trăim o „ţiganiadă” continuă, care
poate duce, cât de curând, la disoluţia
Statului Stat şi dezmembrarea ţării,
apărând Statul paralel care, din
punctul meu de vedere, e acel Stat
în care colcăie membrii unor partide
necinstite, iar nu Statul normal al
Ţării. Deja adie vânt de înfiinţarea
A.R.L.U.S. (Asociaţia pentru Legături
de prietenie cu U.R.S.S. (Rusia), deja
există o altă ţară în ţară (HAR-COV),
şi încă una pe mesele de lucru ale
vecinilor românilor - Ardealul (pofta
ce-o poftesc aceiaşi vecini de ani şi
ani). Mie mi se pare suspect că, într-o
altă perioadă de criză (a câta!) politică
şi socială (corona virus), e „ales” al
doilea om în stat (şeful Senatului
României), pe şest, la dorinţa şi
putinţa PSD, teribila capacitate
Şerban Nicolae, iar în „războiul
anticipatelor şi primarilor” se aliază
PSD cu UDMR. Curat-murdar! Aşa
că Ţara Doinei eminesciene, interzisă
din pricină de U.R.S.S. până în 1989,
a ajuns ca-n Doină: „De la Nistru
pân’la Tisa/ Tot românul plânsu-mis-a/ Că nu mai poate răzbate/ Deatâta străinătate// Cine-au îndrăgit
străinii/ Mânca-le-ar inima câinii”.

Încât, deşi „săracă ţară bogată”, deşi
„La noi sunt codri mari de brazi/ Şi
câmpuri de mătase/ La noi atâtea
lacrimi sunt/ Şi-atâta jale-n case”.
Despre prea multele suferinţe
ale poporului român, ce să vorbeşti
şi ce să taci! L-au învăţat aşa, cu
înfometare, şi cu suferinţe, şi cu
umilinţe, şi cu minciuni, şi cu jaful
ţării, pe faţă, şi cu fuga copiilor în
lume, şi cu răpirea copiilor de „lumea
delicvenţei” ca la turci pe vremuri,
în numele lui, de-a lungul istoriei
recente, „elitele” acestui început
de veac. În conformitate cu teoria
eminesciană a circulaţiei negative
a „elitelor” (că la noi elitele politice
conduc, cadorisite cu o groază de
privilegii - gheşeftul de pe vremuri),
e clară necoincidenţa între „titlul/
„foncţia”” individului şi dotarea/
capacitatea acestuia. Ce este o
elită cu semnul minus?, se întreba
Eminescu?... „este aceea în care se
adună cei ai căror indici de capacitate
reală se află sub nivelul indicilor de
capacitate ceruţi de titlurile ocupate,
„etichetele” corespunzatoare locului
deţinut într-o „clasă” a societăţii…
Indicatorul esenţial al „omului –
elită” este caracterul şi nicidecum
capacităţile intelectuale, astfel în
orice ramură de activitate socială,
acolo unde înmulţesc intelegenţele în
dauna caracterelor este un simptom
de decadenţă. Aceasta începe ca
orice epidemie, numai pe ici colea,
apoi se generalizează... Intelegenţa
poate duce la o hotărâre bună, iar
voinţa la o executare bună. Dar
şi hotărârea şi executarea pot fi
păgubitoare altora şi obştei, dacă
sunt lipsite de caracter”. Mai clar nu
se poate. Dacă poporul român nu-şi
dă, încă, seama de situaţia sa de
plâns, de hărţuirea la care e supus,
şi de „furtul ţării”, dacă nu-şi dă
seama că „s-au spart”, în mari grupări
de interese proprii, până şi „stâlpii”
vaşnici şi legali, constituţionali, de
susţinere ai Statului, cele patru
„puteri” ale lui, iar presa, aşa-zisul
„câine de pază al democraţiei” a
turbat, cum se zice, va fi cam târziu.
N-avem Elite. Tinerii şi maturii,
profesioniştii, au plecat unde-au
văzut cu ochii să scape de „caracatiţa”
care sufocă România, U.E și NATO ne
privesc încruntaţi, sătui de „fiţele”

românilor. A rămas în ţară o parte de
popor bolnav, care nu mai are putere
să reacţioneze. În România se merge
pe principiul obosiţilor, a „morţilor vii”
care nu mai au niciun fel de reacţie.
Am ajuns la stadiul de „Je m’en fiche”,
care e teribilism, dar, mai ales stare
de spirit, dacă e vorba de popor.
„M’en-fichisme” e o stare de spirit
sinonimă cu indiferenţa, nepăsarea.
Iar „je m’en fiche”, tradus, în limbaj
comun, mă doare-n cot.
Dar eu unu nu-l cred, totuşi, pe
românul verde, capabil de-atâta
lehamite. Mai degrabă, cred, îl doare
sufletul, nu în cot (nu mai zic de alte
părţi), dar, fiind român, adică un om
„mândru”, transformă starea de spirit,
negativă, în teribilism de ocazie, spre
a se da mare, deşi e vai de sufletul
lui. Românii se luptă zilnic cu un mare
handicap, cu nepăsarea autorităţilor
şi, ca atare, nici sistemul nu scapă
peste noapte de aceasta. Avem, se
vede permanent, o nepăsare crasă,
istorică, a sistemului mituit cu diverse
funcţii, pensii şi salarii speciale, etc.,
elite, de, faţă de supuşii săi, cum
avem, la fel, nepăsarea supusului/
supuşilor în faţa nepăsarii stăpânilor/
conducătorilor. Numai că, la unii
e politica (de stat-de partid) iar la
ceilalţi e teribilism, exprimat prin
„durutul în cot”, că tot n-are încotro.
De ce îi doare-n cot, laolaltă, atât
pe tovarăşul sistem, cât şi pe bunul
român? Răspunsul este evident. De-o
istorie de ani, românii au crezut şi
vrut altceva decât ce au crezut şi vrut
politrucii/politicienii, iar politicienii
români refuză, din proprii interese,
PUBLICITATE

evidenţa, sunt rupţi de realitate,
cum am mai spus, sau au interese,
evident, opuse. Aşadar, fiind noi un
popor expresiv, ne-am îmbogăţit
lexicul cu „naibii să-i ia”, „nu-mi
pasă dacă”, „mi-e egal”, adică „nu-mi
pasă de nici un fel”, până la aproape
vulgarul „je m’en fiche”, în diferite
variante de înţeles ori rostire.
La români, nepăsarea nu e doar
istorică ci şi religioasă, ca sorginte.
În viaţa creştinului (şi românul
e un bun creştin), deznădejdea
şi nepăsarea sunt distrugătoare.
Pe cel care a căzut în păcat, şi
românul, fie el slugă sau stăpân, e
plin de păcate, deznădejdea nu-l
lasă să se ridice, iar pe cel care stă
drept, nepăsarea îl face să cadă.
Deznădejdea îl lipseşte pe om de
bunătăţile pe care le-a dobândit,
iar nepăsarea nu-l lasă să scape
de relele care îl apasă, îl coboară
din ceruri, pe când deznădejdea îl
coboară de tot în prăpastia răutăţii.
Iată cum nepăsarea şi deznădejdea,
din teribilism, sau ca stare de spirit,
devin patimă, căci oare ce-a vrut să
spună Domnul când a spus: „Când
veţi face toate cele poruncite vouă,
să ziceţi: Suntem slugi netrebnice,
pentru că am făcut ceea ce eram
datori să facem (Luca 17, 10)”? Dar
pe cine mai interesează, în zilele de
azi, ce vrea omul şi ce zice Domnul?
Că suntem deja vrednici de plâns,
căzuţi spre a nu ne mai scula, rătăciţi,
pe drumul neîntoarcerii, ca în ziua
ispitirii în pustiu.
Mihai MĂCEȘ
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TVR 1

07:00		Matinal
09:45		Teleshopping
10:00		Ca’n viaţă
11:00		Teleshopping
11:30		Tărâmul dintre
			vânturi (R)
12:45		Parlamentul
			României
13:10		Dispăruţi fără urmă (R)
14:00		Telejurnal
14:55		Vorbeşte corect!
15:10		Opre Roma
16:00		EURO polis
16:45		Lumea azi
17:15		Tărâmul dintre vânturi
18:35		Nadine
19:30		Momentart
19:40		Sport Meteo
20:00		Telejurnal
21:10		Puccini
23:00		Banii tăi
23:30		Dosarele
			extratereştrilor
00:00		Telejurnal
00:30		Conexiuni pe
		
harta timpului
01:00		Nadine (R)
02:00		Puccini (R)
03:40		Dosarele
		
extratereştrilor (R)
04:00		Sport (R)
04:15		Telejurnal (R)
05:05		Conexiuni pe
		
harta timpului (R)
05:30		Lumea azi (R)
05:55		Imnul României
06:00		Teleshopping

HBO

07:55		Asterix: Secretul
		
poțiunii magice
09:20		Rocketman
11:20		Misterul lui
		
Hailey Dean:
			mort la datorie
12:45		În inima pădurii
14:50		Familie de-a gata
16:50		Pe platourile
		
de filmare
17:20		Cuvântul L:
			generația Q
18:20		Jocul de-a
			detectivii
20:00		Britannia
20:55		Babylon Berlin
22:35		Diavolul în carne
		
și oase
00:05		A venit sfârșitu’!
01:55		Un pas în
		
urma serafimilor
04:25		Focviu
06:00		Hook

PROGRAME TV
PRO TV

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

19:00		Ştirile
			Pro Tv
20:30		Românii
			au talent
23:30		Vlad (R)
01:30		În siguranță (R)
03:00		Lecţii
			de viaţă (R)
04:00		Vorbeşte
		
lumea (R)
06:00		Ce se întâmplă
			doctore ? (R)
06:30		Arena
			bucătarilor (R)

PRO CINEMA

08:45		La bloc (R)

11:15		S-a întâmplat
		
într-o noapte (R)
13:30		În căutarea
		
lui Forrester (R)
16:30		Un bucatar de milioane
18:15		La bloc
20:30		Automata
22:45		Porțile întunericului
00:45		Automata (R)

ANTENA 1

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

12:00		Observator
14:00		Dragoste
		
de tată
16:00		Observator
17:00		Acces
			direct
19:00		Observator
20:00		Asasin American
22:00		G.I. Joe:
			Ascensiunea
			Cobrei
00:15		Asia Express 			Drumul comorilor (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 (R)
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		Camera de râs
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
19:30		Flash
			monden
20:00		Sosesc
			păsările călătoare
22:30		Poveste fatală
00:30		Cursa răzbunării
02:30		Cetatea
		
femeilor
04:15		Constantin 60’
05:30		Focus (R)
06:50		Teleshopping

NAŢIONAL TV

08:15		Vouă
08:30		Tradiţii de la bunica
09:45		Dragoste si ura (R)
10:45		Vouă
11:45		Baronii
12:45		Teleshopping
13:00		Ştiri Naţional TV
13:15		Vouă
13:30		Specialişti în sănătate (R)
14:00		Teleshopping
14:15		Vouă
14:30		Veterinarul (R)
15:45		Vouă
16:00		Teleshopping
16:15		Destine rătăcite (R)
17:15		Veterinarul
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Dragoste si ura
21:00		Cei tăcuți
23:00		Misiune mortală (R)
00:45		Poama acră
02:45		Albumul Naţional
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PRO 2

07:45		Lacrimi
			de iubire (R)
09:00		Teleshopping
09:15		Fiicele doamnei
		
Fazilet (R)
10:15		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		Pretul dragostei (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
05:00		La bloc (R)
06:00		Ora exacta in sport (R)

DISCOVERY CHANNEL

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

EUROSPORT

07:00		Ciclism pe pistă: CM
08:15		Ciclism: CM
09:25		Schi acrobatic: CM
10:45		Schi alpin: CM
12:30		Snooker:
			Campionatul Players
14:00		Fotbal: Liga Europa
15:00		Schi alpin: CM
15:30		Biatlon: CE
17:00		Sărituri cu schiurile: CM
17:50		Ştirile
		
Eurosport
17:55		Sărituri cu schiurile: CM
21:15		Fotbal: Premier League
00:00		Snooker:
			Campionatul Players
00:30		Ştirile
			Eurosport
00:45		Ciclism pe pistă: CM
02:30		Sărituri cu schiurile: CM
04:00		Snooker:
			Campionatul Players
05:30		Superbike: CM

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Te astepti la un mediu
cald si prietenos la locul de
munca astazi. Bucura-te de
conversatiile cu colegii de
munca, dar nu lua nimic la
valoarea nominala.

O pasiune intensa a fost
lansata in interiorul tau. Tiar putea folosi o pauza de la
civilizatie dar daca nu poti ajunge
chiar pe insula respectiva, ce zici
de crearea unei oaze chiar in
propria casa?

Probabil ca acum te simti
mai ales senzual. Emiti un soi de
erotism inocent si atragi multe
priviri admirative.
Te simti viu si pasional, dornic
sa-ti imbratisezi viata si oamenii
speciali din ea.

Incearca sa nu te lasi
influentat sa participi la barfe.
Desi este adevarat ca exista
un oarecare adevar pentru
anumite barfe, infrumusetarile
povestii au mutat totul in alta
directie.

Sa speram ca nu iti este
frica de inaltimi, pentru ca astazi
ceva te-ar putea face sa urci mai
multe trepte pe scara companiei.
Se pare ca munca ta grea
din ultimele cateva luni a dat
rezultate.

E posibil sa te simti pregatit
pentru o schimbare. Nu este
faptul ca nu esti multumit de
locul de munca sau de mediul
tau, mai degraba ca mintea
ta este pregatita pentru noi
provocari.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Cu siguranta exista
avantaje si dezavantaje la
nivelul ridicat de intuitie pe
care il ai.
Astazi este posibil sa te
simti acaparat de niste ganduri
ciudate care iti intra in cap.

In timp ce entuziasmul tau
este ridicat, rezistenta ta poate
fi putin scazuta. Ai mai multa
grija de tine in aceasta perioada
aglomerata. Tendinta ta este sa
exagerezi lucrurile, participand la
prea multe petreceri.

Colegii ar putea fi un pic pe
margine astazi si va trebui sa iti
alegi cu atentie cuvintele.
Exista sanse de cearta
in aer si cu siguranta o poti
vedea manifestandu-se pe fetele
colegilor tai.

Aceasta va fi o zi fascinanta.
Este posibil sa ai un vizitator strain
care iti umple mintea cu viziuni.
Orice persoana intalnesti astazi este
probabil sa fie interesanta, asa ca
fii receptiv la orice oameni noi care
intra in viata ta.

Creativitatea ta va fi la un
moment dat provocata. Esti inspirat
sa pornesti unele proiecte creative pe
termen lung si ai energia sa le vezi
duse pana la sfarsit. Acesta este un
moment in care poti sa faci un salt de
credinta si sa plonjezi direct.

In decursul acestei zile vei
fi nevoit sa iei unele decizii in
relatia ta sentimentala. Incearca
sa analizezi cu atentie toata
situatia astfel incat sa gasesti o
rezolvare problemelor minore ce
iti dau de gandit.
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Craiova are ofertanţi şi pentru
autobuzele electrice

Licitația pentru furnizarea unui
număr de 16 autobuze electrice a
trecut de etapa depunerii de oferte.
Au fost depuse două oferte pentru
primele 16 autobuze electrice care vor
circula în Craiova, iar acestea urmează
să fie analizate în perioada imediat
următoare.
Societățile care au depus oferte
sunt următoarele: Bozankaya Otomotiv
Mak. İml. İth. Ve İhr. A.Ş., Turcia;
Solaris Bus & Coach, Polonia.
Contractul de finanțare pentru
acest proiect a fost semnat de către
Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, în
data de 19 februarie 2020.
„Iată că am trecut de prima
etapă în licitația pentru primele 16
autobuze electrice. Acesta este unul
dintre proiectele pentru care am
demarat licitația înainte de semnarea
contractului de finanțare. Iar procedura
de licitație s-a desfășurat cu o clauză
suspensivă ce ne permitea anularea
unui eventual contract în cazul în care
nu obțineam finanțarea. Dar, iată că
am obținut această finanțare și, între
timp, s-au interesat și doi operatori

economici pentru a furniza aceste
autobuze”, a declarat Mihail Genoiu,
primarul Craiovei.
Proiectul presupune livrarea a
16 autobuze electrice și instalarea a
16 stații de încărcare lentă și 4 stații
de încărcare rapidă pentru acestea,
precum și semaforizarea și includerea
în sistemul actual de management al
traficului a 5 intersecții de pe traseele
de autobuz, respectiv:
– intersecția 1: str. Amaradia, str.
Adolf Waidman, str. George Enescu;
– intersecția 2: str. Caracal tronson
1, str. Caracal tronson 2, str. Gheorghe
Chițu tronson 1, str. Gheorghe Chițu
tronson 2;
– intersecția 3: str. Fratii Buzești,
str. Al. Macedonski tronson 2, str.
Caracal tronson 1;
– intersecția 4: str. Al. Macedonski
tronson 2, str. Arieș tronson 2, str. Arieș
tronson 1;
– intersecția 5: str. Al. Macedonski
tronson 2, str. Bujorului tronson 2, str.
Bujorului tronson 3.
Mijloacele de transport achiziționate
prin proiect vor fi folosite pe următoarele

trasee:
– traseul 1: Gară – Olteț – Spitalul
Județean de Urgență – Romanești și
Retur, cu o lungime de 11,4 Km și un
număr de 21 stații de îmbarcare –
debarcare călători;
– traseul 3b: stația 15 (plecare) –
Amaradia – Olteț – Caracal – Bănie și
Retur, cu o lungime de 19,7 km și un nr.
de 32 de stații îmbarcare – debarcare
călători;
– traseul 9: Craiovești – Calea
Severinului – Calea București – Hanul
Doctorului – Metro și Retur, cu o
lungime de 24,6 Km și un nr. de 42
de stații de îmbarcare – debarcare
călători.
Valoarea totală a proiectului este în
cuantum de 76.004.854,72 lei (inclusiv
TVA).
Autobuzele trebuie să aibă o
lungime de minim 17,5 metri și maxim
18,75 metri, o capacitate de minim
100 călători, o viteză maximă de
70 km/h, trebuie să fie dotate cu
sistem încălzire și de răcire cu aer
condiționat, echipament Wi-Fi, sistem
management trafic CGMT, sistem

audio-video informare călători, sistem
numărare călători, sistem supraveghere
video cu minim 7 camere, prize USB
pentru încărcare device-uri pasageri.
Conform proiectului, în primele 9
luni de la semnarea contractului se
va livra un prototip care va îndeplini
toate condițiile impuse prin caietul de
sarcini. Restul autobuzelor vor fi livrate
într-un interval de 6 luni, începând cu a
zecea lună de la semnarea contractului,
respectiv: în luna a 10-a de la semnarea
contractului – 4 bucăți; în luna a
11-a de la semnarea contractului – 3
bucăți; în luna a 12-a de la semnarea
contractului – 3 bucăți; în luna a
13-a de la semnarea contractului – 2
bucăți; în luna a 14-a de la semnarea
contractului – 2 bucăţi; în luna a 15-a
de la semnarea contractului – 1 bucată.
Serviciul Imagine - Primăria Craiova

Distribuție Oltenia - 4.819 acțiuni pentru prevenirea și combaterea
fenomenului de racordare ilegală la rețeaua de distribuție a energiei electrice

Distribuție Oltenia a organizat
un număr de 4.819 acțiuni
pentru prevenirea și combaterea
fenomenului de racordare ilegală
la rețeaua de distribuție a energiei
electrice în intervalul octombrie decembrie 2019.
Fenomenul prezintă un risc
ridicat de incendii, daune materiale
și pierderi de vieți omenești și
are impact direct asupra calității
alimentării cu energie electrică a
consumatorilor. Peste 4.819 cazuri
în care au existat suspiciuni de
consum ilicit de energie au fost
verificate în perioada octombrie
- decembrie 2019. Sustragerea
energiei electrice din rețeaua de
joasă tensiune reprezintă un risc
atât pentru cei care se racordează în
mod ilegal, cât și pentru consumatorii
din vecinătate. Orice intervenție
neautorizată, precum și utilizarea
unor instalații improvizate, pot genera
oricând accidente grave sau incendii,
ducând la pierderi de vieți omenești
și daune materiale semnificative. În
plus, consumul fraudulos de energie
influențează calitatea serviciilor,
determină variații de tensiune și

întreruperi ale alimentării cu energie
electrică, provocând astfel disconfort
mai ales pentru persoanele care
consumă energie electrică având
contracte încheiate de furnizare
a energiei electrice și respectând
prevederile legale în vigoare.
Sustragerea de energie constituie
infracțiune de furt și se pedepsește
conform legilor în vigoare.
În baza articolului 228 din Codul
Penal și a Legii nr. 123/2012 „Legea
energiei electrice”, menționăm:
„(1) Deteriorarea, modificarea fără
drept sau blocarea funcționării
echipamentului de măsurare a energiei
electrice livrate ori modificarea fără
drept a componentelor instalațiilor
energetice constituie infracțiune şi
se pedepsește cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Executarea sau folosirea
de instalații clandestine în scopul
racordării directe la rețea sau
pentru ocolirea echipamentelor de
măsurare constituie infracțiune și se
pedepsește cu închisoare de la 6 luni
la 3 ani sau cu amendă.”
Distribuție Oltenia va realiza
controale periodice pe teren,

consumatorul trebuie să verifice
periodic propriul sistem.
Departamentele specializate din
cadrul Distribuție Oltenia organizează
acțiuni în colaborare cu organele
de specialitate ale Poliției pe linia
prevenirii și combaterii caracterului
infracțional al faptelor. În caz de
suspiciune de sustragere de energie
electrică, de deteriorare, modificare,
blocare a funcționării echipamentului
de măsurare a energiei electrice,
modificare a componentelor
instalațiilor energetice, executare
sau folosire de instalații clandestine
în scopul racordării directe la rețea
sau pentru ocolirea echipamentelor
de măsurare, sunt sesizate organele
de urmărire penală competente.
Subliniem de asemenea
necesitatea verificării periodice a
funcționării grupului de măsurare a
energiei electrice şi informarea de
urgență a operatorului de distribuție,
prin canalele existente telefonic,
apelând oricare dintre numerele de
telefon: 0251 408 006, 0251 408 007,
0251 408 008 și prin email, la adresa
distributie@distributieoltenia.ro în
cazul în care se observă orice nereguli

privind funcționarea acestuia.
În cele 7 județe în care operează
Distribuție Oltenia au fost verificate
4.819 locuri de consum și au fost
identificate 547 cazuri în care au
existat suspiciuni de consum ilicit
de energie electrică, împărțite după
cum urmează: Argeș – 103 cazuri,
Dolj – 149 cazuri, Gorj – 12 cazuri,
Mehedinți – 48 cazuri, Olt – 112
cazuri, Teleorman – 83 cazuri, Vâlcea
– 40 cazuri.
Este în interesul și beneficiul
consumatorilor să sesizeze cazurile
de consum fraudulos de energie,
pentru ca aceste situații, dăunătoare
în primul rând consumatorilor
corecți, să poată fi stopate. Toate
sesizările primite din partea
clienților, precum și identitatea
acestora sunt confidențiale pe tot
parcursul acțiunilor departamentului
specializat.
Pentru mai multe informații
despre gestionarea suspiciunilor
de intervenții neautorizate în
instalațiile operatorului de distribuție,
puteți accesa website-ul www.
distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia
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DIVERTISMENT Vineri, 28 Februarie 2020
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare Sudoku, Luni 24 Februarie 2020

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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SCM Craiova primește vizita celei mai
slabe echipe din campionat

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Echipa de handbal feminin, SCM
Craiova, primește vizita celor de la
HCM Slobozia, echipa cu cele mai
slabe rezultate din acest sezon.
Partida se va disputa sâmbătă, ora
18:00, în Sala Polivalentă din Bănie
și va conta pentru etapa cu numărul
18 din Liga Florilor. Oltencele nu au
ieșit încă din lupta pentru podium,
iar în partida din acest weekend sunt
favorite clare.
Între timp, SCM Râmnicu Vâlcea a
disputat meciul restant cu U Cluj, joc
pe care l-a câștigat cu scorul de 3426. Vâlcencele au făcut o partidă bună

și se mențin la egalitate de puncte cu
rivalele de la CSM București, dar cu
un golaveraj ceva mai slab.
Pentru SCM Râmnicu Vâlcea au
evoluat: Batinovic, Dumanska, Ciucă
– Badea 8, Gonzalez 7, Elghaoui 6,
Norgaard 5, Glibko 3, Zamfirescu 2,
Liscevic 2, Trifunovic 1, Băcăoanu, Da
Silva, Florica, Stamin.
Bistrița a fost învinsă de Buzău în
runda 18, scor 28-29.
Programul etapei cu numărul 18
în Liga Florilor:
Sâmbătă, ora 11:00:
U Cluj – Dunărea Brăila
Rapid București – Baia Mare
Ora 18:00:
Măgura Cisnădie – Zalău
SCM Craiova – HCM Slobozia

Campionii la tenis de masă s-au antrenat în parc

Compionii de tineret la tenis de
masă au făcut spectacol în parc
înaintea Campionatelor Naționale
de seniori.
Andreea Dragoman, Rareș Șipoș
și Cristian Pletea au schimbat, pentru
o oră, sala de antrenament cu parcul.
Paletele și mingile nu au lipsit iar
distracția a avut loc tot la masa de
tenis.
„E a doua oară când joc într-un
parc, dar mi se pare o idee super.
Vântul e un impediment, dar e un
exercițiu pentru reflex” – Andreea
Dragoman, medaliată cu bronz la
Jocurile Olimpice de Tineret la tenis
de masă.
„Eu n-am jucat niciodată în parc,
am început tenisul de masă în sală
și acolo am rămas. Este o experiență
total nouă pentru mine și mi-a
plăcut. A fost distractiv, vântul ne-a
ajutat, nu a bătut atât de tare” –
Rareș Șipoș, medaliat cu bronz la
Campionatele Europene de Tineret
la tenis de masă.
„E frumos să joci în aer liber,
pentru noi e ceva nou. În parc e mai
multă distracție” – Cristian Pletea,
vicecampion european de tineret la
tenis de masă.
Juniorii îi provoacă pe seniori
Sportivii promit să facă spectacol
și în sală, la Campionatele Naționale,
unde îi vor întâlni pe mult mai titrații
Eliza Samara, Bernadette Szocs sau
Ovidiu Ionescu, favoriții competiției.
„Sper să facem meciuri cât mai

bune cu cei de la lot, să facem
spectacol. Pentru noi este o bucurie
și o plăcere, jucăm degajați pentru
că nu avem nimic de pierdut. Asta
ne face să avem un joc și mai bun.
Știm că va trebui să le luăm locul
la un moment dat și să pregătim
României o echipă cât mai puternică”
– Andreea Dragoman, medaliată cu
bronz la Jocurile Olimpice de Tineret
la tenis de masă.
„Este o competiție foarte strânsă,
nivelurile sunt apropiate. Sunt
mai mult de patru jucători buni în
România, avem un lot lărgit foarte
competitiv și orice se poate întâmpla”
– Rareș Șipoș, medaliat cu bronz la
Campionatele Europene de Tineret la
tenis de masă.
„Am luat medalii și la vârste mai
mici la Campionatele Naționale,
este o competiție greu de câștigat.
Toți vor să ne învingă, indiferent de
vârstă. Vom da tot ce e mai bun din
noi” – Cristian Pletea, vicecampion
european de tineret la tenis de masă.

București, capitala tenisului de
masă românesc
Cei mai buni sportivi ai tenisului
de masă românesc se reunesc, în
acest weekend, la Campionatele
Naționale de Seniori, feminin și
masculin, simplu, dublu și dublu mixt.
Cel mai important turneu al anului
din calendarul intern al Federației
Române de Tenis de Masă va avea
loc în Sala Polivalentă din București,
în perioada 28 februarie – 1 martie,

iar intrarea este liberă.
„Vă așteptăm pe toți la Sala
Polivalentă, de vineri până duminică,
să ne urmăriți și să ne susțineți” –
Andreea Dragoman, medaliată cu
bronz la Jocurile Olimpice de Tineret
la tenis de masă.
„Vă rugăm să veniți în număr cât
mai mare pentru că spectacolul este
garantat” – Rareș Șipoș, medaliat cu

bronz la Campionatele Europene de
Tineret la tenis de masă.
„Veniți să ne susțineți și să vedeți
ce înseamnă tenisul de masă. Avem
ocazia să jucăm în București și
este senzațional” – Cristian Pletea,
vicecampion european de tineret la
tenis de masă.
SPORTS NET GROUP

Vezi
programul
competiției
pe
jurnalulolteniei.ro
PUBLICITATE
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Start în play-off: CSU Craiova primește
vizita celui mai facil adversar!
Mediaș a fost victimă sigură pentru trupa din Bănie în campionatul clasic

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
CSU Craiova debutează duminică,
de la ora 19:15, în play-off-ul Ligii 1,
ediția 2019-2020. O va face pe teren
propriu, în compania celor de la Gaz
Metan Mediaș. Fie că a fost Pițurcă
la cârmă, fie Papură, CSU a câștigat
clar duelurile cu ardelenii din timpul
stagiunii regulate. A fost 3-2 în orașul
sibian, iar în retur s-a terminat 3-1,
pe Oblemenco.
Papură va trebui să se descurce
în weekend fără ajutorul lui Cosic și
Martic, ambii suspendați, fără Acka,
accidentat, în vreme ce Bălașa e

incert. Antrenorul oltenilor nu-și face
probleme, fiind mulțumit de lotul pe
care i l-a pus la dispoziție patronul
Rotaru: „Avem 24 de jucători, iar cei
la care vom apela vor face față. Pentru
asta sunt legitimați la Universitatea
Craiova. Nu este ușor. Nu este nici
o tragedie. Fiecărui jucător îi vine
rândul să joace. Dielna s-a pregătit
cu noi. Vom vedea care va fi starea
lui duminică”.
Papură consideră că play-offul e o întrecere complet diferită
față de campionatul clasic: „Deja
este o altă competiție. Trebuie
să fim concentrați. Va fi un meci
diferit. Sper să ne capacităm bine.

Amărăștii de Jos –
Podari, capul de afiș
al etapei în Dolj!

Meciuri cu final previzibil în runda județeană,
cu excepția partidei de la Amărăștii de Jos, care
opune două grupări din sextetul fruntaș

E obligatoriu. Eșec sau victorie,
trebuie să faci tot ce depinde de
tine să câștigi următorul meci.
Rezultatul nu a fost favorabil cu
CFR, dar trebuie să muncim, să
arătăm atitudine. Vom vedea,

trebuie să ne autodepășim. Avem
șansele noastre”.
CSU Craiova se află pe locul 2, la
trei puncte în urma celor de la CFR
Cluj, în timp ce Mediaș ocupă poziția
a cincea a clasamentului.

Liga 4 – etapa 17
Sâmbătă, ora 11:00
Unirea Amărăștii de Jos – Jiul Podari
UT Dăbuleni – Viitorul Măceșu de Sus
Recolta Ostroveni – Progresul Segarcea
Desa – Dunărea Calafat (ora 14:00)
Duminică, ora 11:00
Metropolitan Ișalnița – Victoria Plenița
Progresul Cerăt – Tractorul 2 Cetate
Tineretul Poiana Mare – CS Cârcea
Știința Bechet – Flacăra Moțăței

Liderul Ligii Doljului, Jiul Podari, se
va deplasa la Amărăștii de Jos, echipa
de pe locul 6, ultimul care asigură
participarea în play-off. Acesta este,
de altfel, singurul duel de la vârful
ierarhiei. În rest, echipele din frunte
au meciuri ușoare: Unirea Tricolor
Dăbuleni va întâlni Măceșu de Sus,
Ișalnița are cu Plenița, Cârcea la
„nuntașii” de la Poiana Mare, în vreme
ce Bechet primește vizita celor de la
Flacăra Moțăței. Runda se va întinde
pe cele două zile din weekend.
Cosmin COJOCĂREANU

VREMEA
ÎN OLTENIA

CRAIOVA
Max.
Min.

6C
0oC
o

Clasament
1. Jiul Prodari 16 13 2 1 65-23 41
2. UT Dăbuleni 16 13 0 3 74-33 39
3. CS Cârcea 16 12 1 3 66-21 37
4. Metropolitan Ișalnița 16 12 1 3 55-19 37
5. Danubius Bechet 16 12 0 4 54-25 36
6. U. Amărăștii de Jos 16 10 2 4 39-22 32
7. Progresul Cerăt 16 9 1 6 53-37 28
8. Victoria Plenița 16 8 2 6 34-36 26
9. Tractorul 2 Cetate 16 5 2 9 42-52 17
10. Tineretul Poiana Mare 16 4 4 8 22-39 16
11. Viitorul Măceșu de Sus 16 4 3 9 33-41 15
12. Progresul Segarcea 16 4 2 10 41-52 14
13. Desa 16 4 2 10 44-58 14
14. Flacăra Moțăței 16 3 1 12 31-54 10
15. Recolta Ostroveni 16 2 3 11 29-59 9
16. Dunărea Calafat 16 0 0 16 5-116 0

SLATINA

7/0oC TÂRGU JIU

SEVERIN

6/1 C RM. VÂLCEA 4/-2 C
o

3/-10C
o

4.8068
232.5829

4.3926
5.6544

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
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