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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 24 FEBRUARIE – 01 MARTIE 2020

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
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09:00 - 16:00 Craiova

PT 75 - străzile: Amaradia, Brazda Lui Novac, 
Vulturi,  blocurile: 56 apart., 57 apart.,UM 
0676 Craiova

09:00 - 16:00 Craiova PT 722 – Centru Expoziţional de pe str. 
Severinului, langă RAT

21.02

Craiova PT 542 – străzile: Bibescu, Șoimului, Câmpia 
Islaz, Știrbei Vodă, zona blocurilor: 15, 17, 
18c, 19, 21, 23, 24 A, 24 B, 20 A, 20B

09:00 - 17:00 Amărăştii 
de Jos

PTA 2 Prapor, PTA 5 Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00 Urzicuţa, 
Afumaţi

PTA 5 Afumaţi, PTA 1 Urzicuţa, PTA 3 
Urzicuţa, PTA 2 Urzicuţa, PTA 4 Urzicuţa, 
PTA Moară Urzicuţa, PTA Calibrare Seminţe 
Boureni, PTA Ionele, PTA CRR Boureni, PTA 
Urzica Mare, PTA Filaret, PTA 3 Boureni, PTA 
3 Afumaţi, PTA Moară Afumaţi, PTA 1 Afumati, 
PTA SMA Afumati, PTA 4 Afumati,  PTA 2 CAP 
Afumati, PTA 1 Boureni, PTA 2 Boureni,  PTA 
SMA Boureni, PT terţi: PTAB CEF Urzicuţa, 
PTA CAP Urzicuţa, PTA Euragri, PTA Staţie 
Epurare Urzicuţa, PT Aliprod

09:00 - 16:00

Craiova PT 195 – străzile: Principatele Unite, Ştefan 
Cel Mare, Nicolae Titulescu

09:00 - 16:00 Filiaşi PTCZ 7 Filiaşi - str. Unirii, bl. G3, sc. A

Craiova PT 735 - str. Trandafirului

09:00 - 17:00 Băileşti PTCZ A.I. Cuza Băileşti - blocurile: 7, 7A

09:00 - 17:00 Scaeşti PTA 1 Scaeşti - cir. 2

27.02

09:00 - 17:00 Şimnicu 
de Sus

PTA Floreşti, PT SI SPP Albeşti, PTA 2 Izvor, 
PTA 5 Işalniţa, PT SPP Albeşti, PT Pompe EGO 
Işalniţa, PTA Şimnicu de Sus, PTA SMA Şimnic

Anchetă penală în cazul accidentului 
feroviar din Olt

Anchetă penală în cazul trenului 
deraiat în judetul Olt. Procurorii fac 
verificări cu privire la neîndeplinirea 
îndatoririlor de serviciu.

Cazul este anchetat de procurorii 
din Caracal, dar nu este vizata nici 
o persoană. Între altele, spun surse 
apropiate anchetei, procurorii verifică 
ipoteza potrivit căreia marfarul ar fi 
fost supraîncărcat şi din acest motiv 
ar fi deraiat. Totodată se fac cercetări 
cu privire la viteza cu care circula 
trenul, dar şi dacă angajaţii Autorităţii 
Feroviare au verificat starea tehnică 
a trenului.

Anga ja ţ i i  CFR luc rează  în 
continuare la faţa locului pentru a 
debloca una dintre cele două linii 

ferate.
Accidentul feroviar în care a fost 

implicat un marfar cu 37 de vagoane 
încărcate cu cereale s-a produs 
duminică noaptea. 9 dintre vagoane 
s-au răsturnat pe calea ferată, iar alte 
patru au deraiat. De atunci, călătorii 
sunt transbordaţi, cu mijloace auto, 
între staţiile Drăgăneşti Olt şi Caracal.

23 de trenuri de călători care 
circulau pe ruta Caracal-Drăgăneşti 
–Olt au fost anulate. Patru garnituri 
circulă acum pe trasee deviate, iar 
alte 16 trenuri de călători circulă cu 
transbordare între cele două gări. 
Potrivit unor surse din cadrul CFR, 
citate de Mediafax, miercuri, trenurile 
de călători care circulă pe această 
rută au cumulat întârzieri de 800 
minute. Deviate pe trasee ocolitoare 
sunt şi 30 de marfare care erau 
programate pe această rută.

Muncitor în stare gravă, 
după ce a fost acroşat 

de un tren
Un bărbat în vârstă de 49 de ani, 

din Tecuci, angajat al firmei care 
execută Drumul Expres Craiova-
Piteşti, a fost acroşat de un tren, în 
localitatea Milcov.

Bărbatul a ajuns la Spitalul 
Slatina, inconştient. Ulterior, el a 
fost transportat la Spitalul Craiova, 
intubat, potrivit realitatea.net

„În momentul sosirii echipajelor, 

bărbatul, în vârstă de aproximativ 50 
de ani, din municipiul Tecuci, se afla în 
apropierea căii ferate, necooperant, 
cu traumatism cranio-cerebral, 
otoragie, plagă de aproximativ 15 
centimetri femur drept şi fractură 
deschisă femur drept. Pacientul a 
fost transportat, inconştient, la UPU 
Slatina”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al ISU Olt, Alin Băsăşteanu.
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„Pistolarul” de la Breasta, la instanță
 la sfârșitul lunii

Judecătorii de la Tribunalul 
Dolj au stabilit pentru 26 
februarie a.c. următorul 
termen la rejudecarea 
procesului „pistolarului” 
de la Breasta, Ștefan 
Cosmin Vasile. Bărbatul a 
fost condamnat pe fond, 
de Tribunalul Dolj, la o 
pedeapsă totală de 4 ani 
închisoare cu executare, a 
făcut apel, iar instanța de 
apel a dispus rejudecarea 
cauzei. Doljeanul, care 
se află în spatele gratiilor 
din 2018, din luna iulie, 
a fost trimis în judecată 
pentru tentativă la omor, 
nerespectarea regimului 
armelor și munițiilor, uzul 
de armă fără drept și 
tulburarea ordinii și liniștii 
publice, după ce a tras cu 
pistolul pe bulevardul 1 
Mai din Craiova. În noaptea 
de 27 spre 28 iulie 2018, 
bărbatul a tras mai multe 
focuri de armă, cu un 
pistol cu glonț, rănind un 
craiovean de 25 de ani 
la braț, apoi a fugit. Pe 
numele său anchetatorii au 
cerut mandat de arestare 
în lipsă și l-au dat în 
consemn la frontieră, fiind 
prins încercând să fugă din 
țară pe la vama Nădlac, 
de unde a fost adus sub 
escortă la Craiova.

Tribunalul Dolj a stabilit pentru 26 
februarie a.c. următorul termen la 
rejudecarea procesului „pistolarului” 
de la Breasta, Ștefan Cosmin Vasile, 
în vederea administrării de probatorii. 
Inculpatul se află în continuare în 

spatele gratiilor.
Acuzat de tentativă la omor, 

nerespectare a regimului armelor 
şi muniţiilor, uzul de armă fără 
drept şi tulburarea ordinii şi liniştii 
publice, bărbatul a recunoscut 
comiterea faptelor și a cerut să 
beneficieze de reducerea limitelor 
de pedeapsă, fiind condamnat, în 
luna iulie 2019, la o pedeapsă totală 
de 4 ani închisoare și menținut în 
stare de arest preventiv.

Faptele pentru care a fost 
condamnat bărbatul s-au petrecut 
în noaptea de 27/28 iulie 2018, când 
polițiștii craioveni au fost sesizați că, 
pe bulevardul 1 Mai din municipiu, au 
fost trase mai multe focuri de armă. 
La fața locului, oamenii legii au găsit 
un autoturism Honda, abandonat, 
care prezenta avarii. Din primele 
cercetări, polițiștii au stabilit faptul 
că șoferul mașinii respective s-ar fi 
șicanat în trafic cu un alt conducător 
auto, aflat la volanul unui Porsche, 
între cele două vehicule având loc o 
coliziune. După aceasta, unul dintre 
pasagerii din Porsche a tras mai 
multe focuri de armă către cealaltă 
mașină. În urma incidentului, Ion 
Baldovin Tomescu, de 25 de ani, 
a fost rănit, ajungând la Spitalul 
Clinic Județean de Urgență Craiova 
pentru îngrijiri medicale, cu o plagă 
împușcată la antebrațul stâng. În 
cauză a fost constituită o echipa 
complexă formată din polițiști din 
cadrul Poliției municipiului Craiova, 

Serviciul de Investigații Criminale și 
un procuror din cadrul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Dolj, care 
a demarat cercetările în vederea 
identificării și tragerii la răspundere 
penală a autorilor acestor fapte. 
Oamenii legii au reușit identificarea 
pistolarului, Ștefan Cosmin Vasile, 
de 32 de ani, din Breasta, astfel că, 
sâmbătă după-amiază, pe 28 iulie 
2019, au efectuat o percheziție la 
locuința lui. Procurorii au stabilit că 
Ștefan Cosmin Vasile și victima sa 
se cunoșteau și avuseseră anterior 
discuții din cauza unei mașini și 
a unei sume de bani, astfel că 
l-au acuzat de tentativă de omor, 
nerespectarea regimului armelor și 
munițiilor, uzul de armă fără drept 
și tulburarea ordinii și liniștii publice. 
Întrucât se sustrăgea cercetărilor, 
procurorii au cerut Tribunalului Dolj 
mandat de arestare preventivă în 
lipsă pe numele inculpatului, acesta 
fiind dat în consemn la frontieră. 
Astfel, în noaptea de sâmbătă spre 
duminică, bărbatul a fost identificat 
şi reţinut în Punctul de Trecere a 
Frontierei Nădlac. A fost adus la 
Craiova, audiat de procurorul de 
caz de la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Dolj și reținut pentru 24 
de ore. „La nivelul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Dolj s-a constituit o 
escortă formată din poliţişti din cadrul 
Serviciului de Investigaţii Criminale 
Dolj, care a preluat bărbatul şi l-a 
adus la sediul Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Dolj, în vederea continuării 
cercetărilor şi a dispunerii măsurilor 
legale. În urma cercetărilor efectuate 
şi a probatoriului administrat de 
poliţiştii doljeni, sub coordonarea 
procurorilor din cadrul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Dolj, faţă de 
bărbatul de 32 de ani, bănuit că ar 
fi săvârşit infracţiunile de tentativă 
la omor, nerespectarea regimului 
armelor și munițiilor, uzul de armă 
fără drept și tulburarea ordinii și 
liniștii publice, a fost dispusă reţinerea 
pentru o perioadă de 24 de ore. Cel 
în cauză a fost încarcerat în Centrul 
de Reţinere şi Arest Preventiv Dolj”, 
a declarat, la momentul respectiv, 
inspector principal Cosmin Grădinaru, 
purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj. 

Bărbatu l  a  fost  prezentat 
Tribunalului Dolj cu propunere de 
arestare preventivă pentru 30 de 
zile, propunere admisă de instanță, 
de atunci inculpatul fiind în spatele 
gratiilor. Procurorii Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Dolj au finalizat 
cercetările și au dispus trimiterea în 
judecată a lui Ștefan Cosmin Vasile, 
pistolarul din Breasta, la sfârșitul 
anului trecut, dosarul înregistrându-
se pe 19 decembrie 2019 la Tribunalul 
Dolj.

Atât inculpatul, nemulțumit de 
pedeapsă, cât și procurorii Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Dolj au făcut 
apel, iar Curtea de Apel Craiova a 
decis rejudecarea cauzei la instanța 
de fond.
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Baronul Duicu, condamnat definitiv la 
închisoare cu suspendare

Fostul şef al Consiliului Județean 
Mehedinţi, Adrian Duicu, a fost 
condamnat definitiv la 1 an şi 6 
luni închisoare cu suspendare. 
Condamnarea vine într-un dosar de 
corupţie instrumentat de DNA. Decizia 
de ieri  a magistraţilor Înaltei Curți de 
Casaţie şi Justiţie este definitivă.

„Respinge, ca nefondate, apelurile 
declarate de Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
Direcţia Naţională Anticorupţie şi de 
inculpaţii Borugă Doina şi Duicu Ioan 
Adrian împotriva sentinţei penale nr. 
254/F din data de 20 decembrie 2017 
a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a 
II-a Penală, pronunţată în dosarul 
nr. 4878/2/2014 (2747/2014)...”,  se 
arată în decizia instanței.

Adrian Duicu a fost arestat 
preventiv şi la domiciliu în acest 
dosar timp de aproximativ un an, 
între 3 aprilie 2014 şi 1 aprilie 2015. 
Apoi, fostul preşedinte al Consiliului 
Judeţean Mehedinţi a fost condamnat, 
în 2017, de Curtea de Apel Bucureşti, 
la un an şi şase luni de închisoare cu 
suspendare, în procesul în care este 
judecat pentru mai multe infracţiuni 
de corupţie.

Procurorii susțineau printre altele, 

în rechizitoriul trimis instanţei, că în 
perioada martie-iunie 2013, Adrian 
Duicu i-ar fi spus lui Ştefan Ponea 
că are influenţă asupra unor membri 
ai Guvernului, funcţionari publici din 
conducerea Ministerului Afacerilor 
Interne, a lui Petre Tobă, pe de o 
parte, şi asupra unor consilieri locali 
ai Consiliului Local al municipiului 
Orşova, pe de altă parte.

Duicu i-ar fi promis lui Ştefan 
Ponea că îşi va folosi influenţa pentru 
a-i determina pe aceştia să îl menţină 
temporar în funcţia de inspector 
şef al IPJ Mehedinţi, iar la o dată 
ulterioară să îl numească director 
adjunct al Direcţiei de Ordine Publică 
din Inspectoratul General al Poliţiei 
Române.

Duicu i-ar fi cerut în schimb lui 
Ponea să determine un magistrat să îi 
admită cererea dintr-un dosar în care 
ceruse anularea raportului Agenţiei 
Naţionale de Integritate prin care s-a 
stabilit că a fost în incompatibilitate.

Condamnatul Duicu, muncă
 în folosul comunității la Orșova
Judecătorii au dispus un termen 

de supraveghere de doi ani, timp în 
care Duicu nu are voie să părăsească 
teritoriul României, fără acordul 
instanţei, şi trebuie să presteze 
muncă neremunerată în folosul 
comunităţii pe durata a 60 de zile în 

cadrul Primăriei Municipiului Orşova.
În schimb, el a fost achitat pentru 

celelalte infracţiuni pentru care a 
fost trimis în judecată - trafic de 
influenţă, cumpărare de influenţă, 
trei infracţiuni de folosire a influenţei 
şi autorităţii de o persoană care 
deţine o funcţie de conducere într-
un partid politic în scopul obţinerii 
pentru sine de foloase necuvenite, 
două infracţiuni de dare de mită, 
două infracţiuni de efectuare de 
operaţiuni financiare, ca acte de 
comerţ, incompatibile cu funcţia.

În  ace laş i  dosar,  au  fos t 
condamnaţi Doina Borugă (manager 
al Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Mehedinţi) - 1 an cu suspendare, 
Daniela Popescu (director executiv 
în cadrul CJ Mehedinţi şi preşedinte 

al Consiliului de Administraţie al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Drobeta Turnu Severin) - 8 luni cu 
suspendare.

De asemenea, au fost achitaţi 
real izatorul TV Andrei Bădin, 
Constantin Ştefan Ponea - fost şef al 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie 
Mehedinţi, Constantin Popescu 
- om de afaceri şi preşedintele 
Organizaţiei municipale Orşova a 
PSD, Cristian Damian Stănoiu - 
avocat în cadrul Baroului Mehedinţi, 
Grigoriţa Feraru - consilier principal 
în cadrul CJAS Mehedinţi, Zenovia 
Elisabeta Rolea - preşedinte al Casei 
Judeţene de Asigurări de Sănătate 
Mehedinţi, Valentina Drăghia - 
administrator al unei societăţi 
comerciale.

Comisarul șef, Raminel Ștefan Bibu, 
un adjunct al șefului IPJ

Ce știau toți, din surse mai 
mult sau mai puțin politice, s-a 
oficializat! Șeful Serviciului de 
Ordine Publică din cadrul IPJ 
Mehedinți, comisar şef de poliţie 
Raminel Ștefan Bibu a fost numit 
adjunct al șefului IPJ Mehedinți.  
Bibu îi ia locul comisarului șef 
Sabin Dumitrășconiu care se va 
întoarce înapoi la munca de jos. 
Tot înapoi, la munca de jos, alături 
de Dumitrășconiu, va ajunge în 
scurt timp și celălalt adjunct al 
IPJ Mehedinți comisarul șef Adrian 
Dichis alias „Groparul de Dosare 
Penale”. Sursele noastre susțin că, 
în locul acestuia va fi înscăunat 
comisarul șef Constantin Tuică. 
Concret și pe înțelesul tuturor, 
echipa managerială a IPJ Mehedinți 
avizată de PSD, este înlocuită acum 

cu o echipă managerială avizată de 
PNL. Cu toate că nu știe carte multă, 
lucru dovedit de examene picate cu 
brio, doar actualul comandant al 
IPJ Mehedinți, comisarul șef Mirel 
Dumitru a reușit să se învârtă 
și prin stânga și prin dreapta 
pentru funcți i le de conducere 
interimare prin care s-a perindat ca 
un adevărat „Hopa Mitică” .

Adjuncții Dumitrășconiu și 
Dichis au fugit de examene 
ca dracu de tămâie
C o m i s a r u l  ș e f  S a b i n 

Dumit rășcon iu adjunctu l  IPJ 
Mehedinți proaspăt înlocuit și 
comisarul șef Adrian Dichis celălalt 
adjunct al IPJ Mehedinți în curs de 
înlocuire sau mai bine zis, pe făraș, 
au fugit de examenele pe post ca 

dracu de tămâie. Ambii au stat în 
funcții prin metoda numirii politice 
de către PSD prin interimat. A nu 
se crede că cei care îi înlocuiesc 
acum pe aceștia sunt tobă de 
carte și vor da examene pe post. 
Nicidecum. Și ei vor proceda la fel, 
până la proba contrarie. Căci IGPR 
a scos posturile la concurs de-a 
lungul timpului însă cei doi adjuncți 
împuterniciți de PSD, comisarul șef 
Sabin Dumitrășconiu și comisarul 
șef Adrian Dichis nu au dorit să se 
înscrie la concurs, cel mai probabil 
de frica unui eșec, dar și pentru 
faptul că aveau „spate”! Comisarul 
șef Adrian Dichis, „Groparul de 
Dosare Penale”, în trecutul său 
nu prea îndepărtat are la activ 
îngroparea și albirea dosarului penal 
al unui om care este vicepreședinte 

la PSD Mehedinți, primar pe viață 
la comuna Prunișor și om putred 
de bogat, cu afaceri derulate prin 
interpuși. Este vorba de celebrul 
Nandi Covlea. Acest primar PSD, 
hoț de voturi la referendum, a votat 
ilegal de 25 de ori pentru demiterea 
lui Traian Băsescu, adică a introdus 
ilegal în urna de vot, cu un tupeu 
de neimaginat, 25 de buletine de 
vot pentru demiterea președintelui 
de atunci, infracțiune pedepsită 
cu până la 7 ani de închisoare. 
În pofida probelor evidente din 
dosar, în loc să propună trimiterea 
în judecată a mahărului PSD, 
polițistul Dichis a propus soluția de 
scoaterea de sub urmărire penală 
de parcă ar fi fost avocatul lui și nu 
anchetatorul.

Iulian Gogonea
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Bani pentru sănătate şi în 2020
Consiliul Judeţean Dolj alocă, şi 

în acest an, bani pentru sănătate. 
În Programul de investiții, pe 2020, 
a inclus proiecte de infrastructură 
pentru: Unitatea de Primiri Urgențe, 
Clinica de Cardiologie, Clinica de 
Oncologie și Dermatologie, dar 
și incinta Spitalului Județean de 
Urgență Dolj.

Președintele Consiliului Județean 
Dolj, Ion Prioteasa, susține că 
unele proiecte pe sănătate sunt 
aproape de finalizare. Proiectul 
pentru modernizarea și extinderea 
Unității de Primiri Urgențe are valoare 
totală de peste 5 milioane de euro, 
iar Programul de investiții prevede 
alocarea a 2.838.000 de lei. Proiectul 
include extinderea UPU de la 800 la 
3.600 de metri și construirea unui 
depozit de gaze medicale.

„Suntem implicați în partea asta 
de modernizare și extindere a Unității 
de Primiri Urgențe și anul acesta 
suntem gata cu ea (...). Avem 5 
milioane de euro alocați în această 
investiție (...) o parte din spații am 

putut să dăm să fie folosite, dar 
vom avea dotări nemaipomenite”, a 
declarat Ion Prioteasa, președintele 
Consiliului Județean.

În cazul Clinicii de Cardiologie 
s-au alocat în total 5.866.000 de 
lei către SCJU Craiova, pentru 
achiziţia de echipamente medicale 
şi mobilier şi alte aproape 900 mii 
lei pentru dotarea cu alte sisteme 
şi instalaţii. Investițiile în Clinica de 
Cardiologie sunt o prioritate, susține 
Ion Prioteasa, bolile cardiovasculare 
fiind principala cauză a decesului în 
județul Dolj.

În ceea ce privește problema 
creată de Clinica de Cardiologie 
la sistemul de încălzire din spital, 
Prioteasa spune că s-au luat măsuri, 
prin cumpărarea a două schimbătoare 
de căldură și finanțarea construirii 
unei centrale termice independente.

„Am luat niște măsuri, una dintre 
măsuri a fost să îi rugăm pe colegii 
din primărie să ne dea niște oameni 
de la termoficare și ne-au dat o 
echipă cu care ne-am dus la spital și 

au văzut schimbătoarele de căldură 
care erau de 60 de ani (...) și am mai 
cumpărat încă două schimbătoare 
de căldură (...), am pus bani pentru 
construcția unei centrale termice 
independente...”, a declarat Ion 
Prioteasa.

După Clinica de Cardiologie, cea 
de Oncologie și cea de Dermatologie 
sunt incluse într-un proiect finanțat 
cu 2,8 milioane de euro. Fostul 
Cămin pentru medici rezidenți este 
acum transformat și are o arie de 

oncologie și una de dermatologie. 
Pentru amenajarea incintei Spitalului 
Clinic Județean de Urgență se va face 
o investiție de 2,4 milioane de euro.

În prima ședință a Consiliului 
Județean pe anul 2020 s-a alocat 
pentru sănătate, din excedentul 
anului 2019, suma de 9.872 mii lei 
pentru investiţii la spitale.

Bugetul total al județului Dolj, în 
acest an, este de 660.122.000 de lei.

Cristina PLEȘOIANU

Centrul Internaţional „Brâncuşi”, încă un 
termen: jumătatea anului

Centrul Internaţional „Constantin 
Brâncuşi”, din curtea Muzeului de 
Artă din Craiova, ar urma să fie gata 
la jumătatea acestui an. Imediat ce 
vremea va permite, constructorii vor 
începe montarea prismei de sticlă. 
Anunţul a fost făcut de preşedintele 
Consi l iului Judeţean Dolj, Ion 
Prioteasa, de „Ziua Brâncuşi”.

„Suntem într-o zi specială astăzi 
când se împlinesc 144 ani de la 
naşterea lui Constantin Brâncuşi, 
omul care spunea că la Craiova s-a 
născut a doua oară, cel care ne-a 
făcut onoarea să avem la Muzeul de 
Artă opere de ale lui pe care nu le 
are multă lume, muzeele renumite 
de peste ocean sau de la Paris, şi 
suntem şi noi într-un stadiu foarte 
avansat cu construcţia Centrului 
Internaţional Constantin Brâncuşi. 
Este o casă a lui Brâncuşi în care vor 
fi anumite obiecte, vor rula filme, vor 
fi săli de expoziţii şi altele. Este un loc 
care când se va pune problema şi se 
va vorbi de Brâncuşi şi va trebui să 
se facă conferinţă, de exemplu, să 
se întâmple aici. În zilele următoare, 

dacă timpul este favorabil, adică 
dacă temperatura este de minim 10 
grade, timp de mai multe zile, cei care 
trebuie să monteze sticla depozitată 
acum în afara Craiovei, care ne costă 
peste 2 milioane de euro, o vor aduce 
aici, o vor monta şi suda. Arhitectul 
asta a vrut. Să facă sudură în sticlă. 
O singură firmă din lume face acest 
lucru, cea care ne-a construit nouă şi 
am stat cred că un an de zile la coadă.

De făcut se face, chiar dacă mai 
întârzie, se face. Facem un lucru unic 
în Europa. Înăuntru, tot această firmă 
va crea nişte lamele care vor da forma 
ovoidă şi în interior crează o pasăre 
măiastră gigant. Alături va fi un lift, 
de fapt un fel de platformă care ridică 
maxim trei persoane pe care le duce 
să vadă priveliştea. Pe sub pământ 
vor fi cei 1.200 metri cu spaţii diverse. 
Sperăm ca până la mijlocul acestui an 
să dăm în folosinţă acest centru”, a 
declarat Ion Prioteasa.

Pentru exploatarea acestui spaţiu 
ar urma să fie angajată o firmă 
specializată.

Valoarea lucrărilor aflate în 
derulare este de 5 milioane euro, iar 
prin programul de investiţii de acest 
an se vor aloca acestui proiect încă 

aproape 5,5 milioane lei.
Pentru acest proiect, administraţia 

judeţeană câş t igase  fondur i 
europene.

Valoarea totală a proiectului era 
de 32 milioane lei, 14,8 milioane lei 
fiind suma solicitată prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013. 
Pentru a nu pierde banii, lucrarea 
trebuia finalizată în 2015. De aceasta 
se ocupa consorţiul de firme San 
Giorgio Appalti SRL – Axia SRL 

din Italia, care nu şi-a respectat 
contractul. S-au făcut prelungiri, dar, 
în cele din urmă, Consiliul Judeţean a 
dat în judecată constructorul. Curtea 
de Apel Craiova l-a obligat la plata 
a aproape 4 milioane euro către 
administraţia doljeană.

Între timp, mai exact în 2017, a 
fost lansată o nouă licitaţie. A fost 
câştigată de alte firme italiene care 
se ocupă şi acum de construcţia 
obiectivului.
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Patru studenţi din Gorj s-au 
autoizolat la domiciliu

Patru studenţi din Gorj s-au 
autoizolat la domiciliu, timp de 14 zile. 
Se pare că aceștia au fost în China și, 
chiar dacă le-a expirat perioada de 
supraveghere, au luat decizia să nu 
intre în contact cu alți oameni. Potrivit 
purtătorului de cuvânt al Direcţiei de 
Sănătate Publică (DSP), Elena Piţian, 
cei patru sunt clinic sănătoși.

Astfel, la nivelul DSP Gorj s-au 
întreprins măsuri în vederea instruirii 
personalului medico-sanitar din 
unităţile sanitare privind modul de 
prevenire.

„ C o n f o r m  p r e v e d e r i l o r 
metodologiei specifice, persoanele 
care vin în ţară din zonele cu risc 
(China) sunt obligate ca la sosirea în 
aeroport să completeze un chestionar 
legat de starea de sănătate, urmând 
ca acestea să fie autoizolate voluntar 
la domiciliu timp de 14 zile. La 
nivelul judeţului Gorj s-au aflat în 

Pedofil trimis de instanță 
la curățenie în școală

Un bărbat de 41 de ani, din 
comuna Bâlteni, județul Gorj, a 
fost condamnat, marți, la 2 ani de 
închisoare cu suspendare și trimis 
să muncească la liceu. Paradoxal, 
individul este acuzat că a distribuit 
pe internet filmulețe pornografice 
cu copii cu vârste între 2 și 14 
ani. Decizia Tribunalului Gorj este 
definitivă.

„Impune condamnatului să execute 
următoarea obligație: să frecventeze 
unul sau mai multe programe de 
reintegrare socială derulate de 
către serviciul de probațiune sau 
organizate în colaborare cu instituții din 
comunitate. Pe parcursul termenului 
de supraveghere, inculpatul va presta 
o muncă neremunerată în folosul 

comunității în cadrul Primăriei Bâlteni 
sau în cadrul Liceului Tehnologic 
Bâlteni, județul Gorj, pe o perioadă 
de 100 de zile lucrătoare. Revocă 
măsura preventivă a arestului la 
domiciliu. Constată că inculpatul a fost 
reținut, arestat preventiv și la domiciliu 
începând cu data de 30.10.2019 până 
la zi”, a decis instanța.

Bărbatul este acuzat că ar fi 
distribuit peste 400 de filmulețe 
pornografice cu minori, pe internet, 
în perioada 2016-2019. Cercetările 
legate de acest caz au fost făcute sub 
coordonarea unui procuror din cadrul 
Biroului Teritorial Gorj, al Direcției 
de Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și Terorism.

Cătălin ANGHEL

Ziua Brâncuși, marcată 
printr-o serie de 

premiere la Târgu Jiu
La împlinirea a 144 de ani de 

la naşterea sculptorului Constantin 
Brâncuşi, mai multe evenimente 
menite să-i aducă în atenţia publicului 
opera au fost organizate, miercuri, la 
Bucureşti şi Târgu Jiu.

Cu această ocazie, la Târgu Jiu, 
a fost inaugurat Muzeul Naţional 
„Constantin Brâncuşi”, la casa Barbu 
Gănescu, în care marele sculptor a 
locuit în perioada efectuării lucrărilor 
la Ansamblul monumental Calea 
Eroilor – Masa tăcerii, Poarta sărutului 
şi Coloana infinitului.

În cadrul evenimentului inaugural 
a fost vernisată o expoziţie alcătuită 
din 10 fotografii donate de Centrul 

Pompidou Paris şi 33 de fotografii 
document realizate la ridicarea 
Coloanei fără sfârşit.

Cătălin ANGHEL

această situaţie un număr de patru 
persoane (studenţi), cărora le-a 
expirat perioada de supraveghere de 
14 zile, fiind clinic sănătoşi”, a precizat 
Elena Piţian, conform unui comunicat 
de presă.
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Bătrân din comuna Budești ucis în
 bătaie de nepoți

Un bărbat în vârstă de 84 de ani 
a fost bătut cu bestialitate chiar de 
nepoţii săi. Violența asupra bătrânului 
a avut loc două zile la rând chiar 
în gospodărie acestuia din comuna 
Budeşti, judeţul Vâlcea. Se pare că 
weekend-ul trecut, victima a fost 
preluată de  ambulanţă şi dusă în 
stare gravă la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Vâlcea.

Agresorii, soț și soție, le-au spus 
doctorilor că bunicul ar fi căzut. Rănile 
grave cauzate au dus la moartea 
bătrânului în data de 16 februarie 
2020, iar în urma autopsiei, medicii 
legişti şi-au dat seamă că este vorba 
despre lovituri cauzatoare de moarte 
şi în niciun caz de vreo căzătură.

Ulterior, cazul a fost preluat de la 
IPJ Vâlcea şi de procurorii din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Vâlcea.  Cei doi bănuiţi au fost reţinuţi 
și prezentaţi instanţei de judecată cu 
propunerea de arestare preventivă 
pentru 30 de zile, propunere admisă.

„Din probatoriul administrat în 
cauză, până la acest moment al 
urmăririi penale, a rezultat faptul că, 

în perioada 12-14.02.2020, ambii 
inculpaţi au exercitat la locuinţa de 
domiciliu, acte de agresiune fizică 
de o intensitate ridicată asupra 
victimei G.V., în vârstă de 84 de ani, 
bunicul inculpatei Cornăţanu Adina 
Maria cu care aceştia convieţuiau, 
provocându- i  v ict imei lez iuni 
traumatice severe care i-au provocat 
în final decesul,  survenit în data de 

16.02.2020 la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Vâlcea, unde victima se afla 
internată din data de 15.02.2020.  
Investigaţiile au fost efectuate cu 
sprijinul ofiţerilor de poliţie din cadrul 
Poliţiei Râmnicu Vâlcea, Serviciul de 
Investigaţii Criminale din cadrul IPJ 
Vâlcea şi Serviciul Operaţiuni Speciale 
Vâlcea.  Cercetările continuă pentru 
lămurirea cauzei sub toate aspectele. 

Facem precizarea că punerea în 
mişcare a acţiunii penale este o etapă 
a procesului penal reglementată 
de Codul de procedură penală, 
necesară în vederea propunerii unor 
măsuri preventive, activitate care nu 
poate, în nicio situaţie, să înfrângă 
principiul prezumţiei de nevinovăţie”, 
precizează Parchetul Vâlcea, într-un 
comunicat de presă.

Suplimentarea liniilor 
de gardă ale Spitalului 
Județean de Urgență 

Vâlcea a fost aprobată

Consiliul Județean Vâlcea  a 
aprobat suplimentarea liniilor de 
gardă ale Spitalului Județean de 

Urgență Vâlcea, cu o linie de gardă 
UPU SMURD. Decizia a fost luată în 
vederea operaționalizării ambulanței 
tip C1- terapie intensivă mobilă, la 
propunerea președintelui Constantin 
Rădulescu, într-o în ședința ordinară 
de marți, 18 februarie.

„Astăzi  am reușit  un lucru 
important: am aprobat linia de 
gardă pentru ambulanța de tip C1- 
terapie intensivă mobilă. Așa cum 
am promis, autosanitara SMURD 
devine astfel operațională. Aceasta va 
funcționa cu doi medici și va fi dotată 
cu materiale sanitare, medicamente 
și soluții speciale pentru reanimare 
și terapie intensivă”, a declarat 
Constantin Rădulescu, președinte 
Consiliul Județean Vâlcea.

Cătălin ANGHEL

Șoferii din Râmnicu Vâlcea, 
rugați de primărie să evite 

două trasee din oraș
Ordinul de începere a lucrărilor 

la amenajările cu dale elastice 
la trecerile de cale ferată de pe 
bulevardul Nicolae Bălcescu şi de pe 
strada Mihai Eminescu, din Râmnicu 
Vâlcea, a fost dat luni, 17 februarie. 
Conform contractelor încheiate cu 
executantul desemnat, Europan Prod 
SRL, lucrările urmează să dureze 45 
de zile. Astfel, reprezentanții primăriei 
îi roagă pe șoferi să evite cele două 
zone.

„Conform contractelor încheiate cu 
executantul desemnat, Europan Prod 
SRL, lucrările urmează să dureze 45 
de zile. Până la instituirea restricţiilor 
de trafic auto, şoferii sunt rugaţi să 
evite cele două zone, traseele de 
ocolire fiind prin pasajul subteran 
Hervil şi pe pasajul suprateran Tudor 
Vladimirescu (în cazul lucrărilor care 
afectează bd. Nicolae Bălcescu) sau 
prin pasajele subterane Dacia şi 

Bogdan Amaru (în cazul lucrărilor de 
pe str. Mihai Eminescu)”, se arată într-
un comunicat al Primăriei Râmnicu 
Vâlcea.

În prima parte a anului 2018, 
Primăria municipiului a amenajat 
cu dale elastice trecerea de cale 
ferată de pe strada Gib Mihăescu, 
printre beneficiile obţinute în urma 
investiţiei numărându-se fluidizarea 
traficului auto, confort şi siguranţă în 
traversarea zonei, precum şi un nivel 
de zgomot redus semnificativ.

Cătălin ANGHEL
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HOROSCOP
Un prieten ar putea fi 

foarte suparat pe tine astazi. 
Este posibil sa nu faci nimic 
pentru a o linisti in acest 
moment, asa ca cel mai bine 
este sa ii lasi ceva ca asigurare 
ca te vei intoarce.

Se pare ca esti pus pe 
fapte mari astazi. Simti ca 
poti face tot ce nu ai reusit in 
ultima perioada, iar daca ceva 
nu iti iese, nu cedezi. Cu asa 
o atitudine ai putea ajunge 
departe.

In aceasta zi vei avea 
senzatia ca simti fluturi in 
stomac si vei fi extrem de 
visator. Cei din jur observa 
faptul ca zambesti mai mult 
si trimiti mesaje din cinci in 
cinci minute.

Exista posibilitatea sa 
te simti presat de anumite 
persoane sa faci lucruri pe 
care nu ti le doresti. Chiar 
daca este vorba despre cineva 
drag, nu trebuie sa faci lucruri 
doar pentru ca el vrea asta. 

Se pare ca in ultima vreme 
cu greu mai faci fata cerintelor 
de la locul de munca pentru ca 
sunt prea multe si solicitante. 
Pe plan sentimental se anunta 
ceva certuri ce provin din pareri 
diferite. 

Simti nevoia sa fii in centrul 
atentiei oriunde ai merge si esti 
dispus sa faci orice pentru asta. 
Se pare ca cei din jurul tau nu 
prea apreciaza comportamentul 
din ultima vreme, dar nici nu au 
curajul sa iti spuna in fata.

Exista posibilitatea sa fi 
lasat in trecut o problema 
neterminata, iar acum se 
intoarce in prezent pentru a 
te destabiliza. Incearca sa ceri 
ajutorul unor prieteni pentru a 
trece cu brio peste.

In sfarsit ai realizat ca pentru 
a avea o relatie fericita trebuie 
sa faci anumite compromisuri, 
asa ca ti-ai mai inmuiat orgoliul. 
Partenerul tau de viata apreciaza 
incercarea ta de a fi mai maleabil 
in gandire. 

In  aceasta  z i  ex is ta 
posibilitatea ca sefii sa vina 
cu niste propuneri interesante 
pentru tine. 

Poate fi vorba despre o 
promovare ce aduce noi sarcini 
si responsabilitati. 

In aceasta zi te poate 
ingrijora starea unui membru 
al familiei. 

Aceasta persoana ar putea 
fi plina de munca, bani sau, 
probabil, o poveste de dragoste 
care este intrerupta.

In ult ima vreme est i 
neinfricat si ti se pare ca poti 
face dreptate in lume, chiar 
daca nu este asa. Ar fi bine sa te 
concentrezi pe ceea ce poti face 
in viata ta mai intai si abia apoi 
sa te implici in viata celor din jur. 

Se pare ca nu exista nici un 
motiv valid pentru a te face sa te 
simti mai bine in aceasta zi. Totul 
pare sa mearga bine pentru tine 
si nimeni apropiat nu are nimic de 
spus. Probabil ca nu este nimic 
cutremurator.
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18:00  Muzica
   trădării 
19:00  Un celibatar
   invins 
21:00  Fiicele doamnei
   Fazilet 
22:00  Pretul dragoste 
23:00  Lacrimi de iubire
00:00  Un celibatar
   invins (R) 
02:00  Lacrimi de iubire (R) 
03:00  Jurăminte încălcate (R) 
04:00  Ce se întâmplă doctore ? 
04:15  Fiicele doamnei 
   Fazilet (R) 
05:00  Muzica trădării (R) 
05:45  Jurăminte 
   încălcate (R) 
06:45  Tânăr și Neliniștit (R)

07:20  Capri (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 
18:00  Focus 18 
19:00  Trăsniți 
20:00  Cronicile unui
   justițiar 
22:00  Starea naţiei 
23:00  Focus din
   inima României 
23:30  Trăsniți (R) 
00:30  Cronicile unui 
   justițiar (R) 
02:30  Cireaşa de 
   pe tort 
04:15  Nimeni 
   nu-i perfect 
05:30  Focus (R) 
06:50  Teleshopping

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 africanul 
23:00  După gratii (R) 
01:15  Poama acră 
03:15  Albumul Naţional 
05:00  Ştiri Naţional TV (R) 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00  Maşini pe alese 
08:00  Cum se fabrică
   diverse lucruri? 
08:30  Cum se fabrică ? 
09:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
09:30  Vânătorii de artefacte 
10:00  Comoara din garaj 
10:30  Bogății ascunse
   în magazii 
11:00  Goana după aur: 
   Furia apelor 
12:00  Comori arhitecturale 
   recuperate 
13:00  Maşini pe alese 
14:00  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  Savage se întoarce 
23:00  Mistere la muzeu 
00:00  Alaska: Ultima frontieră 
01:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
02:00  Mașini nervoase: 
   Clipuri catastrofale 
03:00  Ingineriile istoriei 
04:00  Savage se
   întoarce 
05:00  Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:30  Ciclism: 
   Seria Pro 
09:30  Biatlon: CM
10:30  Schi fond: CM
16:15  Biatlon: CM
17:00  Snooker: 
   Shoot Out 
19:00  Biatlon: CM
19:45  Ştirile 
   Eurosport  
19:50  Snooker: 
   Shoot Out 
01:00  Ştirile Eurosport  
01:05  Ciclism:
   Seria Pro 
02:30  Schi fond:
   CM
04:00  Snooker: 
   Shoot Out 
06:00  Schi fond: 
   CM
06:45  Biatlon: 
   CM

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)

ANTENA 1

KANAL D

08:15  Cu totii au 
   sarutat mireasa 
10:15  La bloc (R) 

12:30  Cântec de leagan (R) 
14:30  919 Fifth Avenue (R) 
16:30  Povestea lui Lucky 
18:15  La bloc 
20:30  Dreptate la înălțime 
22:30  Vampirii 
00:45  Dreptate la înălțime (R) 

PRO 2

PRO X

PRO TV

PRO CINEMA

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

12:00  Observator 
14:00  Dragoste 
   de tată 
16:00  Observator 
17:00  Acces direct 
19:00  Observator 
20:00  Sacrificiul 
22:15  Lara Croft Tomb 
   Raider: Leagănul
   Vieții 
00:30  Xtra Night Show 
01:30  Observator (R) 
02:30  Acces direct (R) 
04:30  Dragoste
   de tată (R) 
06:00  Observator

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

19:00  Ştirile Pro Tv  
20:30  Las fierbinți 
21:30  Gospodar
   fără pereche 
23:30  Ştirile Pro Tv 
00:00  Super Chef
02:00  Lecţii 
   de viaţă (R) 
03:00  Vorbeşte
   lumea (R) 
05:00  Ce spun 
   românii (R) 
06:00  Ştirile
   Pro Tv
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PRO Oltenia, sursa ta de știri online!
Informaţia veritabilă te face 

mai puternic. Orice decizie iei, a 
fi la curent cu ultimele noutăţi din 
domeniul care te interesează este o 
condiţie a succesului. Viaţa de zi cu 
zi te-a învăţat, dragă cititorule, că 
a afla o informaţie în timp real, cu 
un pas înaintea celuilalt, deschide 
oportunităţi nebănuite.

Un nou ziar online vine către 
tine şi către cititorii din Oltenia cu 
dorinţa unei echipe tinere, dar şi cu 
experienţă probată în mass-media 
profesionistă, de a fi ziarul tău de ştiri 

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

din afaceri, educaţie, cultură, sport 
şi divertisment.

Agenda ta zilnică va fi făcută 
printr-un click la www.pro-oltenia.
ro şi cele mai interesante noutăţi 
le vei afla în câteva clipe. Conectaţi 
la cele mai importante canale de 
informaţii, cu tehnologie modernă şi 
folosirea tehnicilor jurnalistice de top, 
îţi oferim fotografii şi imagini video în 
exclusivitate. Sursa ta de ştiri online 
e cu tine: PRO Oltenia!

Mihai Firică,
 director PRO Oltenia

Demersurile Primăriei Craiova pentru reabilitarea 
clădirii Colegiului Național Carol I

Mihail Genoiu, Primarul Municipiului 
Craiova: „Ca absolvent de Carol, m-a 
preocupat dintotdeauna soarta clădirii și 
a colegiului. Și, în calitate de primar, am 
făcut toate demersurile pentru a stopa 
degradarea clădirii și pentru găsirea 
soluțiilor necesare pentru reabilitarea 
sa. Fiind o clădire-monument istoric de 
categoria A, suntem obligați să ținem 
seama de rigorile legii. Iar reabilitarea 
unui monument precum Colegiul Carol 
nu este deloc ușoară. Nu vorbim despre 
reabilitarea unor simple săli de clasă, 
vorbim de consolidarea unei clădiri - 
bijuterie arhitecturală, cu o vechime de 
peste un secol și peste care au trecut mai 
multe cutremure și care se întinde pe o 
suprafață de peste 4.000 mp.

Pentru că s-au vehiculat în ultima 
perioadă prea multe neadevăruri, 
manipulări și informații eronate, vă 
prezint mai jos, punctual, istoricul 
demersurilor realizate de Primărie 
din 2012 încoace și ce urmează să se 
întâmple”.

Situația deplorabilă în care a ajuns 
clădirea ar fi putut fi evitată dacă 
se accesau fondurile europene din 
Programul Operațional Regional 2007 – 
2013, prin care s-a reabilitat și Muzeul 
de Artă din Craiova. Atunci a fost singura 
oportunitate de reabilitare a colegiului pe 
fonduri europene. De atunci, au mai fost 
fonduri europene pentru monumente, 
dar fără să aibă destinația de unități de 
învățământ și în limita a 5 milioane de 
euro cu tot cu suma necesară pentru 
cofinanțare, mult prea puțin față de 
suma necesară reabilitării Colegiului și a 
Operei – care este de aproximativ 24 de 
milioane de euro.

O altă axă pe fonduri europene a fost 
destinată unităților de învățământ, dar 
acea axă este dedicată strict colegiilor 
tehnice, iar Colegiul Carol I nu se 
încadrează nici aici, fiind unul teoretic. 
În plus, este un obiectiv care nu poate 
fi comparat cu niciun alt tip de proiect 
accesat pe fonduri europene datorită 
complexității sale funcționale – și aici 

mă refer la faptul că adăpostește două 
instituții cu funcționalități total diferite – o 
unitate de învățământ și una de cultură, 
dar și a sumelor mari necesare pentru 
reabilitare. Practic, reabilitarea Colegiului 
Carol este una de anvergură, de interes 
public național.

DEMERSURI ANTERIOARE:
- 2012: se întocmește expertiza 

tehnică a corpului central al Colegiului 
Carol și a Operei Naționale de către SC 
IDP PROIECT SA CRAIOVA (proiectant 
general)

- 2013: PRIMĂRIA SOLICITĂ, în 28 
iunie 2013, obținerea Certificatului de 
urbanism pentru reabilitare și consolidare 
Carol I și Operă!

- 2013: se obține Certificatul de 
urbanism nr. 1312 din 08 iulie 2013

- 2014: se obține prelungire certificatul 
de urbanism nr. 2177 din 05 noiembrie 
2014 eliberat de Primăria Craiova pentru 
reabilitarea și consolidarea corpului central 
al Colegiului Carol I și a Operei Române.

- 2016: se adoptă, prin HCL nr. 45 din 
21 iulie 2016, actualizarea parametrilor 
tehn ico-economic i  pent ru  DALI 
(Documentația de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenție) pentru reabilitare și 
consolidare corp central Colegiul Carol 
I și Opera Română – varianta minimală.

- 2017: se organizează, la nivelul 
Primăriei Craiova, două proceduri de 
achiziție publică cu fonduri prevăzute din 
bugetul local.

În urma procedurilor publicate în 
SEAP cu nr. 176441 din 23 iunie 2017 
și nr. 179058 din 21 septembrie 2017, 
niciunul dintre participanții la procedură 
nu a îndeplinit cerințele stabilite de 
autoritatea locală.  

- 2018: Primăria Craiova solicită 
Companiei Naționale de Investiții, prin adresa 
nr. 32258/21 februarie 2018, includerea 
reabilitării Colegiului Carol I și a Operei 
Române Craiova în Programul Național de 
Construcții de Interes Public sau Social.

(fiind vorba de un obiectiv de interes 
public național, care necesita urgent 

lucrări de reabilitare)
Potrivit art. 7 din Anexa la O.G. 

nr. 16/2014 – Programul Național de 
construcții de interes public sau social 
pentru obiectivele de investiții propuse 
a fi finanțate în cadrul programului, 
beneficiarii predau amplasamentele 
conform protocolului prevăzut în anexa 
nr. 32. Acestea sunt preluate, pe 
durata de realizare a investiției, după 
aprobarea listei obiectivelor de investiții 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice și obținerea 
surselor de finanțare, în condițiile legii.

- 2018: Prin HCL nr. 84/08.03.2018, 
se aprobă în Consiliul Local Craiova 
predarea, către Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, prin 
Compania Națională de Investiții – CNI SA, 
pe bază de protocol, a amplasamentului, 
în vederea și pe perioada realizării de 
către CNI a obiectivului de investiții 
Reabilitare și consolidare corp central 
Colegiul Carol I și Opera Română Craiova.

PRACTIC, PRIN ACEASTĂ HOTĂRÂRE, 
REABILITAREA COLEGIULUI CAROL I A 
FOST OFICIAL INCLUSĂ ÎN PROGRAMUL 
DE GUVERNARE, DEVENIND OBIECTIV 
DE INTERES PUBLIC!

- Din acel moment, Primăria Craiova a 
depus toate eforturile pentru a actualiza 
documentația, răspunzând la toate 
solicitările CNI, conform reglementărilor 
legale în vigoare: s-a refăcut expertiza 
tehnică la structura de rezistență și s-au 
actualizat documentele tehnice.

- 2019 – se depune toată documentația 
actualizată la Comisia tehnică din cadrul 
Companiei Naționale de Investiții. După 
ce se constată, în martie 2019, că și 
corpul reabilitat în 2008 este afectat, 
se reface din nou documentația și se 
redepune, în perioada iulie-august 2019, 
la Compania Națională de Investiții, după 
ce sunt incluse și alte solicitări venite, 
între timp, din partea Ministerului Culturii.

- septembrie 2019, dosarul este 
avizat și trece de Comisia Tehnică din 
cadrul Companiei Naționale de Investiții, 
fiind predat către Ministerul Dezvoltării.

- 10 Octombrie 2019, documentația 
este avizată de pre-comisia tehnico-
economică a Ministerului Dezvoltării, 
urmând a fi înaintată comisiei finale din 
cadrul ministerului.

A urmat apoi schimbarea Guvernului, 
iar noul Ministru al Dezvoltării a dorit 
modificarea componenței comisiei 
tehnico-economice, ceea ce a condus la 
întreruperea întregului proces ce se afla 
în derulare în acel moment.

- 2020: ianuarie - Primarul solicită 
public, în conferința de presă susținută 
la Primăria Craiova în data de 21 ianuarie 
2020, completarea componenței comisiei 
de la Ministerul Dezvoltării.

- 28 ianuarie 2020, se întrunește 
comisia tehnico-economică pe care o 
așteptam încă din 04 noiembrie 2019.

DEMERSURI VIITOARE:
- Documentația clădirii Colegiului 

Carol I și a Operei Române Craiova 
primește marți, 28 ianuarie 2020, AVIZ 
FAVORABIL din partea comisiei tehnico-
economice a Ministerului Dezvoltării.

PRACTIC:
După avizarea primită de la Ministerul 

Dezvoltării, Compania Națională de 
Investiții, împreună cu proiectantul, vor 
transmite aceeași documentație unei 
Comisii Interministeriale, urmând să 
pregătească și proiectul de Hotărâre de 
Guvern, care, odată aprobat, va permite 
demararea licitației de execuție. Această 
comisie nu există la ora actuală, mare 
parte dintre membrii ei fiind demiși 
de actualul prim-ministru, fără a se fi 
luat vreo decizie în acest sens, până 
în acest moment. Dacă la ora actuală 
există o urgență în vederea continuării 
demersurilor pentru reabilitarea Colegiului 
Național Carol I, aceasta este stabilirea 
membrilor Comisiei Interministeriale.

Valoarea investiției pentru reabilitarea 
Colegiului Carol I și a Operei Române 
Craiova este de peste 115 milioane lei.

Primaria Municipiului Craiova - 
serviciul imagine
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PUBLICITATE

FUTSAL

Severinenii, învinși la limită
CFR 1943 Turnu Severin a pierdut și cel de-al doilea meci din cadrul Ligii Elitelor la Futsal, 

pentru juniori U19

În Sala de Sport a Universității Aurel 
Vlaicu din Arad, elevii antrenați de 
Hugo Moutinho au fost învinși cu 7-6 
de Șoimii Șimand. Arădenii au codus cu 
2-1 la pauză, au avut avantaj și de 2 
goluri (6-4), severinenii au egalat, dar 
au primit gol în ultimul minut și altfel au 
pierdut partida, la limită. Ghinionul s-a 
ținut scai, pe toată durata jocului, de 
CFR’43, care a ratat numeroase ocazii, 
dar și-a introdus și de 3 ori mingea în 
propria poartă.

„Rar am văzut un asemenea 
ghinion. Am ratat o sumedenie de 
ocazii. Am avut peste 50 de șuturi de 
poartă! Am ratat din toate pozițiile și 
ne-am mai dat și 3 autogoluri. Nici 
nu am avut lotul complet, deoarece  

copiii de la CSS erau în cantonament. 
Am făcut deplasarea doar cu 8 jucători 
(n.r. - Cătălin Napu, Eduard Lupu, Coti 
Dănoiu, Alex Crăiașu, Relu Clement, 
Andrei Nohaiu, Andi Schinteie și Petruț 
Rădulescu). Deși am întâlnit o echipă 
experimentată, am demonstrat că 
putem juca de la egal la egal. Sunt 
convins că vom câștiga meciul retur. 
Încă mai avem șanse la locul 2, dar 
trebuie să câștigăm jocurile de acasă 
la diferențe mai mari de goluri”, a spus 
antrenorul Hugo Moutinho.

Până la meciul retur din campionat 
cu arădenii, din 26 aprilie, CFR 1943 
Turnu Severin se va mai întâlni de 
2 ori cu Șoimii Șimand, în optimile 
Cupei României. Manșa tur are loc pe 
27 februarie, de la ora 16:00, în Sala 
Polivalentă din Drobeta Turnu Severin, 
în timp ce returul este programat pe 3 

martie, la Arad.
„Cu un joc foarte bine organizat, 

echipa din Turnu Severin ne-a 
pus probleme serioase. Uneori, 
ne-am făcut și noi viața grea prin 
ratările mari avute, dar trebuie să-i 
mulțumim și portarului Stejar, care 
ne-a salvat în destule ocazii. A fost 
un meci viu disputat, spectatorii au 
avut ce vedea, iar meritul pentru 
victorie e al băieților, care au crezut 
până la final în ei. Chiar dacă suntem 
pe primul loc, nu ne îmbătăm cu apă 
rece. Echipa din Odorhei este clar 
cea mai bună, iar Deva, chiar dacă 
am bătut-o clar la Arad, îi urmează. 
Până acum rezultatele ne ajută, însă 
mai avem meciuri infernale”, a spus 
antrenorul arădean Daniel Mărcuș.

Pentru echipa severineană au 
marcat Alex Crăiașu (2 g), Andrei 
Nohaiu (2 g), Coti Dănoiu și Andi 

Schinteie. Claudiu Ujoc și Narcis Jurj 
au înscris pentru gazde.

Seria Vest, etapa a 3-a
Autobergamo Deva - 
Viitorul Băleasa 5-2
Șoimii Șimand - CFR 
Turnu Severin 7-6
FK Odorheiu Secuiesc a stat

Clasament
1. Șoimii Șimand 3 3 0 0 25-16 9
2. FK Odorhei 2 2 0 0 14-1 6
3. Deva 2 2 0 1 11-14 3
4. CFR Tr. Severin 2 0 0 3 7-12 0
5. Băleasa 3 0 0 3 6-20 0

Etapa viitoare (8 martie)
CFR Turnu Severin - 
Autogerbamo Deva
FK Odorheiu Secuiesc - 
Șoimii Șimand
Viitorul Băleasa va sta

PUBLICITATE
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Revistă de cultură și timp liber

SCM Craiova și-a încheiat aventura 
în Cupa României

Echipa de handbal feminin, SCM 
Craiova, a fost eliminată din Cupa 
României de rivalele de la Rapid 
București. Oltencele au părăsit 
competiția în faza optimilor de finală 
și singurul obiectiv al trupei din Bănie 
rămâne o clasare cât mai bună în 
Liga Florilor. Meciul dintre Craiova și 
Rapid s-a încheiat cu scorul de 25-20 
în favoarea bucureștencelor.

Pentru Craiova au evoluat: 
Dzhukeva, Curmenț, Chetraru – Colac 
4, Zamfir 4, Țicu 3, Cace 3, Klikovac 
3, Savu 2, Nikolic 1, Ion, Orșivschi, 
Tătar.

Rapid: Arghir, Diaconu – Livrinikj 
9, Boljevic 6, Lazăr 5, Ilie 3, Chirigiu 1, 
Popa 1, Dăscălete, Trifan, Dumitrașcu, 
Todor, Chiricuță, Bazon, Craiu.

Tot în faza optimilor, SCM Râmnicu 
Vâlcea a trecut de Bistrița, scor 27-
21, într-un meci în care de partea 
vâlcencelor au evolaut: Batinovic, 
Dumanska, Ciucă – Glibko 7, Liscevic 
6, Elghaoui 5, Lopez 4, Gonzalez 

3, Florica 2, Băcăoanu, Norgaard, 
Badea, Zamfirescu, Trifunovic.

Rezultatele optimilor din 
Cupa României:

Rapid București – SCM Craiova 
25-20

Dacia Mioveni – CSM București 
14-34 (7-14)

Dinamo București – CSM Slatina 
15-37 (6-16)

CSM Roman – HC Dunărea Brăila 
16-39 (7-19)

CSU Știința București – SCM 

Gloria Buzău 22-36 (9-19)
Știința Bacău – U Cluj 26-45 

(12-23)
Minaur Baia Mare – HCM Slobozia 

29-20 (12-9)
Gloria Bistrița – SCM Râmnicu 

Vâlcea 21-27 (11-13)

S-au tras la sorți duelurile pentru barajul de 
promovare din viitoarea ediție a Ligii 3

Casa Fotbalului a găzduit tragerea 
la sorți a duelurilor pentru barajul de 
promovare în viitoarea ediție a Ligii 
3. Cele 41 de județe plus Municipiul 
București au fost împărțite în 7 
regiuni.

În urma tragerii la sorți au rezultat 
următoarele confruntări:

Regiunea 1: Vaslui – Bacău; 
Botoșani – Suceava; Neamț – Iași

Regiunea 2: Sălaj – Bihor; 
Maramureș – Bistrița-Năsăud; Cluj 

– Satu Mare
Regiunea 3: Sibiu – Harghita; 

Alba – Brașov; Mureș – Covasna
Regiunea 4: Timiș – Mehedinți; 

Arad – Caraș-Severin; Gorj – 
Hunedoara

Regiunea 5: Dolj – Olt; Teleorman 
– Argeș; Vâlcea – Dâmbovița

Regiunea 6: Prahova – Călărași; 
Giurgiu – București; Ilfov – Ialomița

Regiunea 7: Tulcea – Constanța; 
Vrancea – Galați; Buzău – Brăila

Jocurile se desfăşoară în sistem 
eliminatoriu, tur – retur, pe terenul 
fiecărei echipe. Pentru promovarea 
în Liga 3, datele de disputare sunt: 
13 iunie 2020, ora 18:00, turul, și 
20 iunie 2020, ora 17:30, returul. 
Au dreptul să participe la jocurile 
de baraj numai echipele aparţinând 
structurilor sportive cu personalitate 
juridică.



Joi, 20 Februarie 2020SPORT12

229.0604
4.4241
5.7446

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfântul Leon, episcopul Cataniei

4.7789
Max.     6oC
Min. 3oC 

SLATINA 
SEVERIN

7/3oC
10/0oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

7/00C
5/0oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro  

Claude Dielna, soluția CSU pentru 
fortificarea apărării!

Mihai Rotaru merge pe filieră dinamovistă în mercato de iarnă: după Dan Nistor, patronul oltenilor 
aduce un nou jucător trecut prin Groapă

Centrul apărării a fost călcâiul lui 
Ahile pentru trupa olteană în acest 
campionat. Aproape că nu a fost meci 
în care fundașii centrali să nu comită 
minim o eroare fatală. Campion la 
gafe a fost ivorianul Stephane Acka, 
dar nici Thiago Ferreira, Bălașa sau 
Cosic nu au dat siguranță liniei de 
apărare. Drept pentru care, în acest 
mercato, conducerea formației oltene 
a căutat cu disperare soluții pentru 
întărirea acestui compartiment.

La începutul lui ianuarie Gabi 
Tamaș, mai apoi Săpunaru au fost 
țintele lui Rotaru. În februarie, pe 
lista scurtă a conducătorului Craiovei 
a intrat și Marius Constantin, de 

la Mediaș, însă Edi Iordănescu a 
amenințat că părăsește gruparea 
ardeleană, dacă i se vinde căpitanul.

Oltenii s-au reorientat imediat 
după încheierea per ioadei de 
transferuri spre francezul Claude 
Dielna, jucător care poate ajunge în 
Bănie, fiind liber de contract, după 
despărțirea de Portland Timbers. 
Fundașul are experiența Ligii 1, 
evoluând în perioada februarie – iunie 
2017 în zece meciuri pentru Dinamo 
București. Apărătorul din Hexagon a 
fost un veritabil globtrotter, bifând 
o sumedenie de echipe: Lorient, 
Istres, Olympiacos Pireu, Sedan, 
Ajaccio, Sheffield Wednesday și 
Slovan Bratislava, Dinamo. Apoi a 
schimbat continentul, evoluând în 
MLS pentru New England Revolutions 
și Portland Timbers.

În cazul în care va trece vizita 
medicală, Dielna ar deveni alb-
albastru cu acte în regulă. Situația 
s-ar complica mult pentru Acka, 

Tiago și Gardoș, care vor avea 
șanse minime să prindă minute în 
play-off.

Aroganța lui Rotaru: să-l 
ia pe Planic de la Gigi!

Patronul CSU a țintit să șubrezească apărarea 
celor de la FCSB înainte de play-off

Sorin Cârțu a spus la DigiSport 
că a auzit că Rotaru a vrut să-i dea 
lovitura lui Gigi Becali, să îl transfere 
pe Planic. Co-președintele clubului 
oltean susține că patronul său era 
gata să pună la bătaie un million 
de euro pentru fundașul FCSB. 
Tranzacția ar fi picat pentru că oltenii 
au intrat prea târziu pe pista Planic 
și nu mai aveau timpul fizic să-l 
legitimeze pe jucător.

„Am făcut o ofertă şi pentru 
Bogdan Planic de 1.000.000 de 

euro. Au fost nişte discuţii între 
domnul Rotaru şi Gigi Becali, dar nu 
s-au finalizat. Nu aveam cum să-l 
legitimăm la momentul acesta”, a 
spus Sorin Cârțu despre transferul 
lui Bogdan Planic de la FCSB la CSU.

„Am ales să-l aducem pe Dielna”, 
a încheiat co-președintele clubului 
oltean. Astfel, CSU și-a achiziționat 
gratis un fundaș experimentat, 
Rotaru reușind să-și păstreze în 
buzunar și milionul de euro care era 
gata-gata să i-l paseze lui Gigi.
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