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Tragedie în Balş. Copil de 10 ani,
ucis în incendiu
locului cu o autospecială de stingere
cu apă și spumă și au început lupta
cu flăcările. La locul incendiului a
ajuns și un echipaj SMURD, pentru
eventualele victime.
Cu tot efortul depus de salvatori,
casa a ars în întregime. Proprietarul
locuinței a fost scos la timp de
pompieri și a fost transportat, cu
câteva răni, la spital. Pentru fiul
acestuia, însă, nu s-a mai putut face
nimic.

„După pătrunderea în locuință,
pompierii au găsit într-o cameră
de locuit, trupul neînsuflețit al unui
copil în vârstă de 10 ani, cu arsuri
pe întreaga suprafață a corpului”, a
precizat Alin Băsășteanu.
Polițiștii au întocmit dosar penal
în acest caz, bărbatul fiind cercetat
pentru ucidere din culpă și pentru
distrugere din culpă.
Şi o femeie în vârstă de 90 ani,
din comuna Gârcov, a murit după ce

un incendiu i-a cuprins locuinţa. Focul
ar fi pornit de la jarul căzut din sobă.
„După pătrunderea în locuinţă,
pompierii au găsit trupul neînsufleţit
al proprietarei locuinţei, în vârstă
de 90 de ani, cu arsuri pe întreaga
suprafaţă a corpului. În urma
incendiului au ars bunurile dintr-o
cameră de locuit. Cauza probabilă a
izbucnirii incendiului a fost jarul căzut
din sistemul de încălzire”, a declarat
Alin Băsăşteanu.

Caracalul, dezinfectat

Un copil de 10 ani din Balș a murit
arzând de viu noaptea trecută în
incendiul care a cuprins casa familiei.
Tatăl său, un bărbat de 42 de ani, a
ajuns cu răni la spital.
Pompierii ajunși la fața locului
au tras concluzia că incendiul care
a cuprins locuința în care locuia
bărbatul de 42 de ani cu fiul său de
10 ani, a pornit de la o țigară lăsată
aprinsă, scrie olt-alert.ro
„Cauza probabilă a izbucnirii
incendiului a fost o țigară lăsată
aprinsă”, a declarat purtătorul de
cuvânt al Inspectoratului pentru
Situații de Urgență (ISU) Olt,
sublocotenentul Alin Băsășteanu.
Tragedia s-a petrecut noaptea
trecută. Imediat după ce au fost
anunțați că are loc un incendiu,
pompierii din oraș au ajuns la fața
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Toate spaţiile şi instituţiile
publice din municipiul Caracal sunt
dezinfectate în aceste zile, în prima
etapă fiind vizate scările de bloc,
aleile, trotuarele şi străzile, piaţa
agroalimentară şi Parcul Constantin
Poroineanu.
Potrivit unui comunicat al Primăriei
Caracal, acţiunea de dezinfectare va fi
una amplă şi se va face cu substanţe
dezinfectante cu acţiune specifică
împotriva coronavirusului.
„Vor fi achiziţionate substanţe
dezinfectante pentru curăţirea
tuturor suprafeţelor din instituţiile
publice, dar şi în spaţiile publice
aglomerate, cu acţiune specifică
împotriva coronavirusului. În prima
etapă sunt vizate scările de bloc,
aleile, trotuarele şi străzile, urmând
Piaţa Agroalimentară Caracal şi Parcul
Constantin Poroineanu”, se precizează
în comunicat.
Adresa: Centrul
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Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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Primarul municipiului Caracal,
medicul epidemiolog Liviu Radu,
a făcut apel la calm şi la aplicarea
măsurilor de prevenire şi limitare a
infecţiilor respiratorii.
„Fac apel la calm şi canalizarea
atenţiei către aplicarea cu rigurozitate
a măsurilor de prevenire şi limitare
pentru răspândirea anumitor boli
respiratorii, inclusiv cea determinată
de noul coronavirus”, a declarat Liviu
Radu.
			

			

Un bărbat de 51 de ani, din
Caracal, a fost confirmat, pe 6 martie,
cu coronavirus, după ce a călătorit
din Italia în acelaşi autocar cu un
sucevean confirmat cu COVID-19.
Bărbatul din Caracal se afla la
momentul confirmării cu COVID-19
în autoizolare la domiciliu şi nu a avut
contacţi de familie. El a fost internat
la Spitalul de boli infecţioase Craiova.
Agerpres

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 23 MARTIE – 29 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

20.03

24.03

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Craiova

PT 732 - Universitatea din Craiova Facultatea de Mecanică, Cămine Studenţeşti

09:00 - 17:00

Dobridor

PTA 2 Dobridor

09:00 - 17:00

Terpezița

PTA Căruia

09:00 - 17:00

Vârvoru
de Jos

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos
Segarcea

09:00 - 17:00

Radovan

PTA 2 Radovan

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

PTA 1 Amărăştii de Jos

PTA Drăgoaia
PTA 3 Amărăştii de Jos
PTA SA Unirea Segarcea

09:00 - 17:00

Băileşti

PTA 7 Oraș Băileşti - circ. 2

09:00 - 17:00

Fratoştiţa

PTA 1 Fratoştiţa - circ. 3+4

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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Procesul fraudelor cu fonduri europene
de la Craiova Water Park, amânat din nou

Tribunalul Dolj a amânat,
ieri, procesul fraudelor
cu fonduri europene de
la Craiova Water Park,
pentru data de 31 martie
a.c.. Nouă persoane și
trei firme sunt judecate
în acest dosar pentru
infracțiuni între care
sunt fraude cu fonduri
europene, dare și luare
de mită, spălare a banilor,
fals, respectiv instigare
și complicitate la aceste
infracțiuni, la Craiova
Water Park.
Camelia SÂRBU
office@jurnalulolteniei.ro

Judecătorii de la Tribunalul Dolj au
decis, ieri, amânarea cauzei pentru
data de 31 martie, în contextul
epidemiei de coronavirus: „termen
preschimbat la data de 31 martie
2020, ora 10:00 având în vedere
Hotărârea nr.191/10.03.2020 a
CSM şi Hotărârea nr.5/11.03.2020
a Colegiului de Conducere din
cadrul Tribunalului Dolj”, se arată în
încheierea de ședință a instanței.
Reamintim că, pe 28 noiembrie
2016 s-a înregistrat la Tribunalul
Dolj dosarul în care procurorii DNA –
Serviciul Teritorial Craiova au dispus
trimiterea în judecată a lui Cristian
Dobre, la data faptelor asociat
majoritar în cadrul SC Polystart Impex
SRL, pentru participaţie improprie
(sub forma instigării) la folosire
sau prezentare cu rea-credinţă
de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta
are ca rezultat obţinerea pe nedrept
de fonduri europene cu consecinţe
deosebit de grave, săvârşită în formă
continuată (5 acte materiale), dare
de mită, instigare la infracţiunea de
spălare a banilor, instigare la fals în
înscrisuri sub semnătură privată în
formă continuată (5 acte materiale);
Luis Guilherme Gomes de Almeida,
la data faptelor administrator al
SC Polystart Impex SRL, acuzat de
participaţie improprie la folosire
sau prezentare cu rea-credinţă
de documente ori declaraţii false,

inexacte sau incomplete, dacă fapta
are ca rezultat obţinerea pe nedrept
de fonduri europene cu consecinţe
deosebit de grave, săvârşită în formă
continuată (5 acte materiale), dare
de mită, spălare a banilor, fals în
înscrisuri sub semnătură privată în
formă continuată (5 acte materiale);
Cezar Răzvan Romanescu, diriginte de
şantier şi reprezentant al SC Project
THC SRL, acuzat de complicitate
la participaţie improprie la folosire
sau prezentare cu rea-credinţă
de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta
are ca rezultat obţinerea pe nedrept
de fonduri europene cu consecinţe
deosebit de grave, săvârşită în
formă continuată (5 acte materiale),
luare de mită, spălare a banilor,
fals în înscrisuri sub semnătură
privată în formă continuată (7 acte
materiale); cei trei fiind plasați sub
control judiciar. În plus, în stare de
libertate au fost deferiți justiției,
în acest dosar, și Viorel Florescu,
manager tehnic construcţii civile,
desemnat prin dispoziţie a primarului
municipiului Craiova în echipa de
implementare a proiectului; Tudor
Răgălie, arhitect; Mariana Sabău şi
Gheorghe Gavrilă, inginer structurist
respectiv verificator al proiectului
tehnic „Craiova Water Park”; Marius
Florin Romanescu; Irina Liliana
Cojocaru; precum şi societăţile
POLYSTART IMPEX, SC PROJECT THC
SRL şi SC IDP PROIECT SA.
Potrivit anchetatorilor, Primăria
Craiova a încheiat, pe 6 februarie
2013, un contract de lucrări cu o
asociere de firme din care făcea
parte şi SC Polystart Impex SRL,
controlată de Cristian Dobre, pentru
realizarea unui complex de agrement
acvatic în parcul Tineretului din
Municipiul Craiova, proiect finanţat
din fonduri europene, în valoare
totală de 80.699.200 lei.
„În acest context, în perioada
2013-2014, inculpatul Dobre Cristian
a coordonat un întreg mecanism prin
care au fost denaturate situaţiile
de lucrări privind realizarea unuia
dintre obiectivele contractului. În
acest sens, a fost schimbată integral,
fără respectarea prevederilor legale,
structura de rezistenţă a unei clădiri
din cadrul complexului, urmărinduse reducerea costurilor ocazionate
de execuţia lucrărilor, în raport cu
proiectul tehnic iniţial şi devizul ofertă,

astfel încât diferenţa în plus dintre
sumele de bani solicitate şi obţinute
din fondurile europene, respectiv
bugetul naţional şi sumele de bani
cheltuite pentru execuţia obiectivului
să fie însuşită pe nedrept”, au reţinut
anchetatorii în rechizitoriu.
În plus, cu privire la Cristian
Dobre, procurorii anticorupție au
consemnat: „Concret, contribuţia
sa a fost materializată, printre
altele, astfel: a dispus ca lucrările
asumate să fie executate în regim de
antreprenoriat – prin subcontractare,
în totală contradicţie cu contractul de
execuţie încheiat cu Primăria Craiova;
a decis împreună cu inculpatul Luis
Guilherme Gomes de Almeida de
a reproiecta integral documentaţia
tehnică privind structura de rezistenţă
a unuia dintre obiective pentru
reducerea semnificativă a cheltuielilor
de execuţie, având o relaţie directă
în acest sens cu coordonatorul de
proiect – arhitect şef Răgălie Tudor;
s-a implicat direct în stabilirea preţului
contractat cu furnizorii de materiale;
a dispus prin intermediul inculpatului
Luis Guilherme Gomes de Almeida
ca în relaţia cu beneficiarul lucrării
să fie înaintate spre decontare în
intervalul august – decembrie 2013,
prin intermediul liderului de asociere
situaţii de lucrări necorespunzătoare
realităţii în care au fost consemnate
valori mult superioare cantitativ şi
efectiv executate, cu consecinţa
obţinerii unui folos necuvenit de
4.473.432 lei la care se adaugă TVA
în valoare de 1.073.623,78 lei; a
avut în permanenţă reprezentarea
fraudei realizate şi modalitatea prin
care s-a asigurat obţinerea folosului
necuvenit, solicitând şi primind
în mod regulat, prin intermediul
inculpatului Luis Guilherme Gomes
de Almeida, rapoarte din care rezulta
efectiv diferenţa dintre ce se înainta
spre decontare beneficiarului şi ce se
executa efectiv; a cunoscut în mod
direct că o parte din materiale şi
manopera decontată către beneficiar,
aferentă lucrărilor „executate” în
şantierul Craiova Water Park sunt
folosite în alte scopuri, sens în care
personal a dispus subordonaţilor să-i
fie asfaltată o alee din vecinătatea
gardului locuinţei sale, fără a fi
interesat de costuri şi fiind deplin
conştient că valoarea materialelor
şi a forţei de muncă va fi decontată
de societate prin situaţiile de lucrări

înaintate Primăriei Craiova”, se mai
arată în rechizitoriu.
O parte din activitatea infracţională
a lui Dobre, referitoare la derularea şi
decontarea lucrărilor, a fost cunoscută
şi de Florescu Viorel, reprezentant al
Primăriei Craiova, desemnat în echipa
de implementare a proiectului, dar şi
de inculpaţii Sabău Mariana şi Gavrilă
Gheorghe.
„Inculpatul Dobre Cristian, pentru
a-şi asigura sprijinul dirigintelui de
şantier Romanescu Cezar Răzvan,
a remis acestuia, indirect prin
intermediul altor persoane (inculpaţii
Luis Guilherme Gomes de Almeida
şi Cojocaru Irina Liliana), sume de
bani necuvenite, inclusiv sub forma
unui contract fictiv de prestări servicii
(în total 115.426,56 lei şi 7.000
euro). Pentru a ascunde şi disimula
adevărata provenienţă a sumei de
115.426,56 lei, obţinută de către
dirigintele de şantier în modalitatea
de mai sus, inculpatul Romanescu
Marius Florin a semnat şi ştampilat
două rapoarte de activitate ataşate ca
documente justificative la două facturi
fiscale, cunoscând că activităţile
menţionate în cuprinsul acestora
nu fuseseră executate”, mai arată
procurorii.
Po t r i v i t D N A , i n c u l p a ţ i i a u
prejudiciat Primăria Craiova şi
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice cu suma
totală de 5.547.055 lei (aproximativ
1.232.678 euro).
În plus, alte două persoane
implicate în activitatea infracțională
și-au recunoscut vinovăția pe
parcursul cercetărilor și au fost
deja condamnate la câte 3 ani de
închisoare cu suspendare.
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Măsuri împotriva COVID-19, la SJU Drobeta

Pentru preverirea răspândirii
virusului COVID-19 în Spitalul
Județean din Drobeta Turnu Severin
s-a constituit un grup de lucru care
supraveghează modul în care se
implementează măsurile pentru
dezinfectare, triaj corespunzător și
lucrări suplimentare pentru internarea
eventualelor cazuri apărute în județul
Mehedinți, anunţă reprezentanţii
Consiliului Judeţean.
„În curtea Spitalului Județean de
Urgență a fost montat un cort de
pretriaj pentru toți pacienții care ajung
la UPU. Din data de 14 martie 2020,
pacienții sunt trecuți prin această
zonă special amenajată, iar cazurile
suspecte de Coronavirus vor fi duse la
Secția de Boli Infecţioase și nu vor mai
intra în Unitatea de Primiri Urgențe.
Cortul are dotările corespunzătoare și
asigură triajul în condiții foarte bune.
Toți pacienții completează la internare
un chestionar care are valoarea unei
declarații pe propria răspundere,
prin care personalul medical este
informat dacă respectivul pacient a
intrat în contact cu persoane venite
din zone cu risc. Solicitarea transmisă
către Direcția de Sănătate Publică
pentru achiziționarea de urgență
a unui sistem Real Time PCR în
vederea demarării procedurilor de
testare a eventualelor cazuri de
Coronavirus la Spitalul Județean
de Urgență Drobeta Turnu Severin.
La Secția de Boli Infecțioase se fac
lucrări pentru internarea pacienților

confirmați în cazul în care va fi
nevoie. În fosta Secție ORL se fac
lucrări de amenajare a spațiilor
necesare spitalizării în regim de
terapie intensivă a cazurilor de
Coronavirus. Spațiile vor fi dotate
cu toată aparatura necesară în
aceste situații, iar zona are intrare
separată, astfel încât transportul
pacienților să nu îi pună în pericol pe
ceilalți pacienți internați în Spitalul
Județean de Urgență din Drobeta
Turnu Severin. Eliberarea Secției
Dermato-Venerice pentru internarea
eventualelor cazuri de infectare

cu Coronavirus, în cazul în case se
vor ocupa locurile la Secția de Boli
Infecțioase. Se iau toate măsurile
pentru a evita la maximum internarea
eventualelor cazuri contaminate
în clădirea principală a Spitalului
Județean de Urgență”, sunt măsurile
anunţate de administraţia judeţeană.
În plus se promite asigurarea
unui stoc de rezervă de materiale
sanitare și medicamente pentru
situații extraordinare și suplimentarea
acestuia.
S-a decis limitarea vizitelor pe
secții și a numărului pacienților

care intră pentru consultații în
Ambulatoriul de Specialitate, astfel
încât să nu se creeze aglomerație în
spațiile închise.
“Apelul medicilor de la Unitatea
de Primiri Urgențe este către medicii
de familie din județ, să țină legătura
cu pacienții care au probleme de
sănătate și să gestioneze acasă
situațiile care nu au neapărat nevoie
de tratament în Urgență, astfel încât
să nu se aglomereze UPU”, mai arată
CJ Mehedinţi.
Vera IONESCU

AJOFM Mehedinţi: Măsuri de combatere a
răspândirii coronavirusului COVID-19

Având în vedere Hotărârea
Comitetului pentru Situații de
Urgență nr 6/09.03.2020 privind
aprobarea unor măsuri suplimentare
de combatere a răspândirii
coronavirusului COVID-19, precum
și eficientizarea activității AJOFM
Mehedinți, vă informăm că, începând
cu data de 16.03.2020, persoanele
beneficiare de prevederile Legii
nr 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare, care sunt
deja înregistrate în evidențele
noastre, nu se vor mai prezenta la
sediul instituției noastre în vederea
obținerii adeverinței necesare
pentru completarea dosarului
depus la unitatea administrativteritorială de domiciliu.
AJOFM Mehedinți va emite aceste

adeverințe în baza unor tabele
nominale întocmite de asistenții sociali
din cadrul primăriilor de domiciliu
(tabelul va conține numele, prenumele,
codul numeric personal, precum și
mențiunea ”Tabel cu persoane apte de
muncă în luna _______ anul _____”,
lunar sau ori de câte ori este cazul),
și comunicate instituției noastre,
pentru operativitate, prin e-mail
(ajofm@mh.anofm.ro, Iuliana.Visan@
mh.anofm.ro) sau fax (0252/319061).
AJOFM Mehedinți va trimite
aceste adeverințe către toate
primăriile din județ prin intermediul
poștei electronice sau prin orice
alt mijloc de comunicare, care
va fi stabilit de comun acord.
Beneficiarii noi de prevederile
Legii nr 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările

și completările ulterioare, se vor
prezenta la sediul instituției noastre
din Drobeta Turnu Severin sau
la punctele de lucru din județ, în
vederea înregistrării în evidențele
AJOFM Mehedinți ca persoane
aflate în căutarea unui loc de
muncă.
Pentru informații suplimentare
vă rugăm să luați legătura
cu persoanele desemnate,
responsabile cu implementarea
acestor măsuri și anume:
Agenția Locală pentru Ocuparea
Forței de Muncă Drobeta Turnu
Severin
Toșa Dorel Marian - șef ALOFM
D r Tr S e v e r i n 0 2 5 2 / 3 1 9 0 2 9 ,
0252/317520
Vișan Iuliana Elena –
inspector superior 0252/319029,

0252/317520
Punct de lucru Baia de Aramă
Savu Petria - consilier superior
0252/381261
Punct de lucru Cujmir
Dumangiu Gheorghe - inspector
superior 0252/390162
Punct de lucru Strehaia
Dunărințu Constantin – inspector
superior 0252/371067
Punct de lucru Orșova
Tu d o r e s c u D a n i e l a inspector superior 0252/319029,
0252/317520
Punct de lucru Vânju Mare
Cîtu Mădălina - consilier asistent
0252/350281
Ioan Suru,
Director executiv
AJOFM Mehedinţi
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S-a decretat stare de urgenţă.
Ce se întâmplă în următoarea lună

Preşedintele României,
Klaus Iohannis, a semnat,
luni, 16 martie 2020,
decretul privind instituirea
stării de urgenţă pe întreg
teritoriul ţării, pe o durată
de 30 de zile, fiind deja
publicat în Monitorul
Oficial. Aceasta, pentru a
limita răspândirea cazurilor
de coronavirus. Ieri dupăamiază, la Spitalul de
Infecţioanse „Victor Babeş”
din Craiova erau internaţi
9 pacienţi cu COVID-19,
trei din Dolj şi câte doi din
judeţele Mehedinţi, Olt şi
Vâlcea. Numărul cazurilor
la nivel naţional ajunsese
la 158.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Potrivit articolului 2 din
decret, „pentru prevenirea
răspândirii COVID-19 și realizarea
managementului consecințelor,
ra p o r t a t l a e v o l u ț i a s i t u a ț i e i
epidemiologice, pe durata stării
de urgență este restrâns exercițiul
următoarelor drepturi, proporțional
cu gradul de realizare al criteriilor
prevăzute de art. 4 alin. (4): libera
circulație; dreptul la viață intimă,
familială și privată; inviolabilitatea
domiciliului; dreptul la învățătură;
libertatea întrunirilor; dreptul de
proprietate privată; dreptul la grevă;
libertatea economică”.
Sunt prevăzute măsuri de primă
urgenţă cu aplicabilitate directă şi
imediată şi măsuri de primă urgenţă
cu aplicabilitate graduală.
Măsuri cu aplicare imediată
În domeniul ordine publică,
între altele, decretul arată că Poliția
Locală se subordonează operațional
Ministerului Afacerilor Interne;
Ministerul Apărării Naționale sprijină,
la cerere, Ministerul Afacerilor Interne
pentru asigurarea pazei și protecției
unor obiective/zone, transportul de
efective, materiale și tehnică pentru
îndeplinirea misiunilor specifice, triaj
epidemiologic, asistență medicală
și alte misiuni în funcție de evoluția
situației; instituțiile din cadrul
Sistemului național de ordine publică

și securitate națională suplimentează,
la nevoie, efectivele și tehnica pentru
intervenție, prevăzute în planuri,
în funcție de evoluția situației;
instituțiile din cadrul Sistemului
național de apărare, ordine publică
și securitate națională pot angaja
fără concurs, la nevoie, pe durată
determinată de 6 luni, personal din
sursă externă sau cadre care au
trecut în rezervă, cărora le-au încetat
raporturile de serviciu.
În domeniul economic, guvernul
poate adopta măsuri de susținere a
operatorilor economici din domeniile
afectate de COVID-19; pentru
combaterea răspândirii infecțiilor
cu COVID-19, autoritățile publice
centrale pot rechiziționa unități de
producție materiale și echipamente
necesare combaterii acestei epidemii;
autoritățile publice centrale precum și
entitățile juridice în care statul este
acționar majoritar, pot achiziționa în
mod direct materiale și echipamente
necesare combaterii acestei epidemii;
pe perioada stării de urgență se pot
plafona prețurile la medicamente și
aparatură medicală, la alimentele de
strictă necesitate și la serviciile de
utilitate publică (energie electrică
și termică, gaze, alimentare cu apă,
salubritate, carburanți etc.), în limita
prețului mediu din ultimele 3 luni
înaintea declarării stării de urgență.
Conform preşedintelui se va apela
la telemuncă şi munca la domiciliu
pe cât posibil, decizia aparţinând
angajatorului.
De asemenea, în domeniul muncii
și protecției sociale: Guvernul poate
sprijini angajatorii și angajații afectați
de efectele crizei COVID-19, prin
derogări de la prevederile legale
în vigoare; prin ordin al ministrului
muncii și protecției sociale se
stabilesc măsuri de protecție socială
pentru angajați și familiile acestora
din sectoarele economice a căror
activitate este afectată sau oprită
total sau parțial prin decizii ale
autorităților publice, pe perioada
stării de urgență.
Se vor suspenda controalele
făcute de ITM, cu unele excepţii şi
vor fi interzise grevele în unitățile
sistemului energetic național, din
unitățile operative de la sectoarele
nucleare, din unitățile cu foc continuu,
din unitățile sanitare și de asistență
socială, de telecomunicații, ale

radioului și televiziunii publice, din
transporturile pe căile ferate, din
unitățile care asigură transportul în
comun și salubrizarea localităților,
precum și aprovizionarea populației
cu gaze, energie electrică, căldură
și apă.
În domeniul sănătății, decretul
prevede că se pot face angajări
directe, fără concurs, pe o perioadă
de 6 luni în structurile Ministerului
Afacerilor Interne, în unitățile sanitare
și în serviciile de asistență socială.
De asemenea sunt prevăzute o
serie de măsuri care să asigure accesul
gratuit la tratament al tuturor românilor
care au coronavirus. Decontarea
concediilor medicale acordate
persoanelor aflate în carantină pentru
COVID-19 va fi realizată cu prioritate
prin asigurarea de sume suplimentare
în bugetul FNUASS la nivelul necesar,
mai prevede decretul, iar prin ordin
al ministrului sănătății se stabilesc
măsurile de sprijinire a persoanelor
izolate la domiciliu, ca urmare a
măsurilor de limitare a răspândirii
COVID-19.
Prin acelaşi decret se mai dispune:
„Pe durata stării de urgență, cursurile
din toate unitățile și instituțiile
de învățământ se suspendă. Pe
durata stării de urgență, autoritățile
administrației publice centrale
și locale vor lua măsuri pentru
organizarea activității astfel încât să
fie evitat, pe cât posibil, contactul
direct între persoane, inclusiv prin
utilizarea mijloacelor electronice
de comunicare. Guvernul României
efectuează, în regim de urgență,
rectificarea bugetară, în vederea
asigurării resurselor financiare
necesare”.
În ceea ce priveşte măsurile
de primă urgenţă cu aplicabilitate
graduală, preşedintele Klaus Iohannis
a menţionat că vor fi luate numai
dacă situaţia o impune.
Măsuri cu aplicare graduală
1. Izolarea și carantina persoanelor
provenite din zonele de risc, precum
și a celor care iau contact cu acestea;
măsuri de carantinare asupra unor
clădiri, localități sau zone geografice;
2. Închiderea graduală a punctelor
de trecere a frontierei de stat;
3. Limitarea sau interzicerea
circulației vehiculelor sau a
persoanelor în/spre anumite zone ori

între anumite ore, precum și ieșirea
din zonele respective;
4. In t e r z i c e re a g ra d u a l ă a
circulației rutiere, feroviare, maritime,
fluviale sau aeriene pe diferite rute și
a metroului;
5. Închiderea temporară a unor
restaurante, hoteluri, cafenele,
cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor
și ale altor localuri publice;
6. Asigurarea pazei și protecției
instituționale a stațiilor de alimentare
cu apă, energie, gaze, a operatorilor
economici care dețin capacități
de importanță strategică la nivel
național;
7. Identificarea și rechiziționarea
de stocuri, capacități de producție
și distribuție, de echipamente
de protecție, dezinfectanți și
medicamente utilizate/utilizabile în
tratarea COVID-19;
8. Limitarea activității spitalelor
publice la internarea și rezolvarea
cazurilor urgente:
i. urgențe de ordin I – pacienți
internați prin Unități de primiri
urgențe/Compartimente de primiri
urgențe care își pot pierde viața în
24 de ore;
ii. urgențe de ordin II – pacienți
care trebuie tratați în cadrul aceleiași
internări (odată diagnosticați nu pot
fi externați);
iii. pacienții infectați cu virusul
SARS-CoV-2, respectiv diagnosticați
cu COVID-19.
Potrivit decretului, măsurile
de primă urgență cu aplicabilitate
graduală se dispun potrivit alin. (2)
și (3) potrivit evaluării realizate de
Comitetul Național pentru Situații
de Urgență, cu acordul primministrului, pe baza următoarelor
criterii: intensitatea transmiterii
i n t ra c o m u n i t a re a C O V I D - 1 9 ;
frecvența apariției unor focare
într-o zonă geografică; numărul de
pacienți critici raportat la capacitatea
sistemului sanitar; capacitatea și
continuitatea asigurării serviciilor
sociale și de utilități publice pentru
populație; capacitatea autorităților
publice de a menține și asigura
măsuri de ordine și siguranță publică;
măsurile instituite de alte state cu
impact asupra populației sau situației
economice a României; capacitatea
de asigurare a măsurilor pentru
punere în carantină; apariția altor
situații de urgență.
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Spitalul Județean de Urgențe din Târgu
Jiu anulează din programări
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Conducerea Spitalului Județean de
Urgențe din Târgu Jiu anunță că în
Ambulatoriu se va lucra pe o singură
tură. Măsura vine să preîntâmpine
eventualele răspândiri de virus în
unitatea spitalicească. Astfel, mai
multe programări au fost amânate,
urmând ca pacienții să fie chemați la
o dată ulterioară.
„Am decis ca de astăzi în
Ambulatoriu să funcționeze doar
tura I. Este vorba despre un program

de lucru cuprins în intervalul 08.0015.00. Toți pacienții care figurau în
tura a doua vor fi reprogramați și vor
fi anunțați pentru a reveni la o dată
ulterioară. Cozile formate, la finele
săptămânii trecute, la Ambulatoriu
s-au datorat faptului că fiecare
persoană care a intrat în unitate a
trebuit să completeze un chestionar
prin care să declare dacă au intrat sau
nu în contact cu persoane venite din
străinătate și, probabil că a durat ceva
completarea acelor acte”, a declarat
conducerea unității spitalicești,
Dumitru Vienescu, potrivit igj.ro.

Poliția Locală Târgu Jiu: „Facem apel la
calm și înțelegere!”

Poliția Locală Târgu Jiu asigură
24 din 24 ore fluența și siguranța
traficului rutier în imediata apropiere
a Spitalului Județean de Urgență și
dă asigurări cetățenilor.
„Asigurăm cetățenii municipiului
Târgu Jiu că instituția noastră depune
toate eforturile necesare pentru a
preveni răspândirea infectării cu
noul coronavirus, în conformitate
cu atribuțiile prevăzute de Legea nr.
155/2010”, se arată într-un comunicat
al Poliției Locale Târgu Jiu.
Potrivit reprezentanților Poliției
Locale, prima măsură luată în cadrul

instituției, în acest sens, a constat
în aprobarea unui plan de măsuri,
atât pentru protejarea angajaților
cât și pentru protejarea cetățenilor
care intră în contact direct cu
polițiștii locali, prin care s-au stabilit
următoarele:
- Asigurarea dezinfectanților,
a materialelor igienico-sanitare,
precum și a echipamentului de
protecție adecvat (mânuși de unică
folosință, măști de protecție);
Instruirea personalulului în ceea ce
privește respectarea, cu strictețe,
a măsurilor sanitare și profilactice
stabilite de către Ministerul Sănătății;
Asigurarea continuității în cadrul
instituției;
- În scopul evitării aglomerării
de persoane în sediul instituției,
în holul de acces va intra câte un
vizitator, ceilalți fiind îndrumați să
aștepte în exterior; Toate persoanele
(angajaţi, vizitatori, etc.) care intră
în sediul Poliţiei Locale Târgu Jiu
sunt obligate să își igienizeze mâinile

cu dezinfectant, dispenserele fiind
amplasate la punctul de control
acces, la intrarea în holul instituției,
precum și la fiecare etaj;
- Holul de acces/mobilierul
aferent/întreruptoarele/clanțele de
la ușa de acces. Sunt dezinfectate
din oră în oră; În fiecare zi, la finalul
programului, toate încăperile sunt
dezinfectate (biroul, tastatura, mouseul, clanțele ușilor, înteruptoarele,
etc.); Autospecialele Poliţiei Locale
sunt dotate cu dezinfectanți și
echipament de protecție; Zilnic,
autospecialele Poliției Locale sunt
dezinfectate;
S-au actualizat anumite proceduri
operaționale privind legitimarea,
conducerea persoanelor la sediul
instituției, prezentarea documentelor,
etc; S-a suspendat programul de
audiențe la nivelul Poliției Locale
Târgu Jiu, solicitările fiind primite
prin telefon și email; În situațiile în
care este necesară prezența fizică a
solicitantului la sediul instituției, se va

avea în vedere menținerea distanței
de cel puțin 1 metru față de celelalte
persoane din incintă;
- Se interzice accesul persoanelor
din afara instituției la etajele
superioare ale clădirii. Corespondența
fiind lăsată la ofițerul de serviciu;
Ședințele de lucru în cadrul instituției
și instruirile profesionale se vor
desfășura în limita a 15 minute.
Acestea pot fi reluate după aerisirea
încăperii respective, la interval de
minim 30 minute.
„Toate aceste măsuri sunt menite
să asigure desfășurarea, în condiții
normale, a activității profesionale a
Poliției Locale Târgu Jiu. Totodată,
facem apel la calm și înțelegere!
Vă îndrumăm să vă informați doar
din surse oficiale, respectați toate
recomandările privitoare la igiena
personală, evitați zonele aglomerate
și păstrați distanța de siguranță față
de alte persoane!”, este mesajul
oamenilor legii.
Cătălin ANGHEL

Locație nouă pentru testările de restituire a
permisului de conducere
Conducerea Inspectoratului de
Poliție Județean Gorj a hotărât că
este nevoie de o locație nouă pentru
testările de restituire a permisului de
conducere. Măsurile au fost luate în
contextul ultimelor cazuri COVID-19
și a celor mai recente decizii adoptate
la nivel național și local. Decizia intră
în vigoare de astăzi, iar activitatea

menționată se va desfășura în zilele de
marți și joi, între orele 9.00 – 12.00, la
sala de presă a Stadionului Municipal.
„Începând cu data de 17 martie
a.c., la nivel local, conducerea
Inspectoratului de Poliție Județean Gorj
a dispus ca activitatea de verificare a
cunoașterii regulilor de circulație,
în vederea restituirii permisului

de conducere, se va desfășura,
săptămânal, în zilele de marți și joi,
între orele 9.00 – 12.00, la sala de
presă a Stadionului Municipal (accesul
se face din Bulevardul Constantin
Brâncuși). Măsurile au fost luate în
contextul ultimelor cazuri COVID-19
și a celor mai recente decizii adoptate
la nivel național și local pentru a

preveni răspândirea noului virus,
pentru a proteja sănătatea publicului
și a personalului angajat care vine
în contact cu aceștia. Precizăm că
perioada în care vor fi valabile aceste
modificări se poate extinde, în funcţie
de evoluţia situaţiei”, se arată în
comunicatul IPJ Gorj.
Cătălin ANGHEL
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Jandarmii vâlceni: „Nu ne temem și
suntem la datorie 24/24”

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

A g e n ț i i I n s p e c t o ra t u l u i d e
Jandarmi Judeţean Vâlcea au avut un
mesaj de mobilizare pentru cetățenii
pe care îi protejează. Jandarmii spun
că nu se tem de virus și că rămân la
datorie.
„Oboseala și orele de muncă
acumulate ne fac să fim mai implicați,
mai responsabili în ceea ce privește
siguranța voastră și limitarea pe cât
posibil a efectelor COVID-19. Nu ne
temem și suntem la datorie 24/24 h
atât pe traseele unde se transportă
persoane către punctele de carantină
sau către punctele de ieșire din
fiecare județ, cât și în proximitatea
locațiilor unde sunt plasate persoane
în carantină”, transmit reprezentanții
Jandarmeriei.
Oamenii legii îi sfătuiesc pe
cetățeni să își aleagă informațiile
cu atenție, din surse oficiale și să
respecte regulile de igienă.
„Informaţi-vă doar din surse
oficiale şi nu uitaţi să respectați
regulile de igienă, să vă protejați, așa
cum și noi o facem!”, au mai transmis
jandarmii.
În contextul epidemiologic actual
generat la nivel național de virusul
COVID-19, la nivelul Inspectoratului

de Jandarmi Județean Vâlcea s-au
luat următoarele măsuri:
- Suspendarea activitităților de
lucru cu publicul și de audiențe, cu
excepția situațiilor urgente;
- Reclamațiile, cererile, petițiile
se vor transmite exclusiv în format

electronic la următoarele date de
contact: E-MAIL: relatii.publice@
jandarmeriavalcea.ro și ijj-valcea@
rdsmail.ro ;
- Primirea, transmiterea
documentelor în relațiile profesionale
cu instituțiile publice sau private,

persoane fizice, etc. , se va efectua
exclusiv prin mijloace de comunicare
electronică, cu respectarea
prevederilor legale.
Măsurile se aplică până la data
de 31.03.2020, cu posibilitatea de
prelungire.

Tânăr râmnicean, trimis în judecată după ce a
jefuit un magazin din Argeş

Un tânăr râmnicean și alți doi tineri
din Reşiţa vor fi trimişi în judecată
pentru săvârşirea infracţiunii de furt
calificat. Se pare că aceștia au jefuit

un magazin alimentar din Argeş.
Fapta a avut loc la începutul lunii
februarie 2020, iar acum poliţiştii
argeşeni au reuşit să găsească toate

Drăganu au finalizat cercetările întrun dosar penal privind săvârşirea
infracţiunilor de tentativă de furt
calificat și furt calificat. Din cercetări
s-a stabilit faptul că, în noaptea de 8
spre 9 februarie a.c., doi bărbați de
23 de ani, respectiv 29 de ani, ambii
din municipiul Reșița și un bărbat
de 23 de ani, din Râmnicu Vâlcea,
s-ar fi deplasat în localitatea Cuca
din județul Argeș și ar fi sustras mai
multe bunuri și bani dintr-un magazin
alimentar, în valoare totală de 7000 de
lei și 500 de euro. Totodată, în aceeași
noapte, cei în cauză ar încercat să
pătrundă într-o locuință de pe raza
aceleiași localități”, se arată într-un
comunicat de presă al IPJ Argeş.
Dosarul cauzei a fost înaintat
dovezile pentru a-i incrimina pe cei Parchetului de pe lângă Judecătoria
trei și au finalizat cercetările.
Pitești, cu propunere de trimitere în
„În ziua de 13 martie a.c., polițiștii judecată.
din cadrul Secției de Poliție Rurală
Cătălin ANGHEL
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TVR 1

07:00		Telejurnal
09:45		Teleshopping
10:00		Telejurnal
11:00		Teleshopping
11:30		Tărâmul dintre
			vânturi (R)
12:45		Tribuna partidelor
			parlamentare
13:10		Exclusiv în România (R)
14:00		Telejurnal
14:55		Vorbeşte corect!
15:10		Maghiara de pe unu
16:45		Cooltura
17:15		Tărâmul dintre vânturi
18:35		Nadine
19:30		Discover Romania
19:40		Vorbeşte corect! (R)
19:45		Sport Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:10		Clubul luptătoarelor
23:50		Vorbeşte corect! (R)
00:00		Telejurnal
00:30		Dosarele
			extratereştrilor
01:00		Nadine (R)
02:00		Clubul
		
luptătoarelor (R)
03:30		Pro patria (R)
03:55		Vorbeşte corect! (R)
04:00		Sport Meteo (R)
04:15		Telejurnal (R)
05:05		Dosarele
			extratereştrilor (R)
05:25		Cooltura (R)
05:55		Imnul României
06:00		România 9 (R)

HBO

07:50		Captain
		
Marvel
09:55		Compania
		
Monștrilor
11:30		Miss Agent Secret
13:20		Mă poți ierta vreodată?
15:05		Omul-Păianjen:
			În lumea păianjenului
17:00		Știrile săptămânii
			cu John Oliver
17:35		Stockholm
19:10		Moșteniri
20:00		Complotul
			împotriva Americii
21:00		Ray Donovan
22:05		Cimitirul animalelor
23:45		X - Radiat din sistem
01:40		Gemeni
03:15		Versuri pocite
04:55		Școala de șoferi
		
pentru femei saudite
06:00		Mă poți ierta
			vreodată?

PROGRAME TV
PRO TV

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

19:00		Ştirile Pro Tv
20:30		Las fierbinți
21:30		Recurs
			la răzbunare
23:15		Ştirile Pro Tv
00:00		Omul Furnică şi
		
Viespea (R)
02:15		Lecţii de viaţă (R)
03:00		Vorbeşte
		
lumea (R)
05:00		Ce spun
			românii (R)
06:00		Ştirile
		
Pro Tv

PRO CINEMA

09:00		La bloc (R)

11:30		A saptea calatorie
			a lui Sinbad
13:30		O pacoste de comoara
16:00		Sora mea, Eileen
18:15		La bloc
20:30		Mireasa e iubita mea!
22:30		Prin aburii alcoolului
00:15		Mireasa e iubita mea! (R)
02:15		Transformarea: Roboții

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		Asia Express 		
Drumul comorilor
23:45		Xtra Night
			Show
01:00		Băieţi
		
de oraş
02:00		Observator (R)
02:45		Dragoste
		
de tată (R)
04:30		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		Survivor Romania
23:00		FanArena
01:00		Știrile Kanal D (R)
02:00		Puterea dragostei (R)
04:30		În căutarea
		
adevărului (R)
06:00		Teleshopping (R)
06:30		Pastila de râs
06:45		Știrile Kanal D (R)

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		Secrete de stil (R)
12:00		Teleshopping
14:00		Sănătate cu stil (R)
14:30		Teleshopping
15:05		Focus
16:00		Capri
17:00		Sacrificii în
		
numele iubirii
18:00		Focus 18
19:00		Trăsniți
20:00		Virus mortal
22:00		Starea naţiei

23:00		Trăsniți (R)
00:00		Virus mortal (R)
02:00		Cireaşa de
		
pe tort
04:00		Sănătate cu stil
04:30		Nimeni nu-i perfect
05:30		Focus (R)
06:50		Teleshopping

NAŢIONAL TV

08:15		Vouă
08:30		Tradiţii de la bunica
09:45		Dragoste si ura (R)
10:45		Vouă
11:45		Baronii
12:45		Teleshopping
13:00		Ştiri Naţional TV
13:15		Vouă
13:30		Baronii
14:00		Teleshopping
14:15		Vouă
14:30		Clanul (R)
15:45		Vouă
16:00		Teleshopping
16:15		Destine rătăcite (R)
17:15		Clanul
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Dragoste si ura
21:00		Frații Jderi
23:15		Câinele negru (R)
01:00		Poama acră
03:00		Albumul Naţional
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PRO 2

07:45		Lacrimi
			de iubire (R)
09:00		Teleshopping
09:15		Vieti la
		
rascruce (R)
10:15		Intre tine
		
si rau (R)
11:15		Teleshopping
11:45		Un celibatar
			invins (R)
12:45		Frumoasa și
			bestiile (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		Frumoasa
		
și bestiile
21:00		Intre tine si rau
22:00		Vieti la
			rascruce
23:00		Lacrimi de iubire
00:00		Frumoasa și
		
bestiile (R)
02:00		Lacrimi de iubire (R)
03:00		Jurăminte
			încălcate (R)
04:00		Ce se întâmplă doctore ?
04:15		Intre tine si rau (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
18:00		M.A.S.H.
19:00		Marea țăcăneală
20:00		O familie modernă
20:30		Prietenii tăi
22:00		24 de ore
23:00		Da-i bataie!
		
Local Kombat
00:00		Stiri Sport.ro
01:00		Ora exacta
		
in sport (R)
03:00		Cititorii de oase
04:00		La bloc
06:00		Ora exacta in sport (R)

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
12:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
13:00		Maşini pe alese
14:00		Indigenii din 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		Supraviețuire pe
		
cont propriu
22:00		Goana după aur
00:00		Alaska
01:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
02:00		Mașini nervoase:
		
Clipuri catastrofale
03:00		Supraviețuire pe
		
cont propriu
04:00		Goana
			după aur
05:00		Maşini pe alese

EUROSPORT

07:30		Schi acrobatic: CM FIS
08:30		Ciclism: CM
09:50		Ciclism pe pistă:
		
Seria Celor Şase Zile
11:20		Schi alpin: CM
14:05		Ciclism: CM
15:05		Ciclism pe pistă:
			Seria Celor Şase Zile
16:05		Biatlon: CM
17:20		Schi fond: CM
18:05		Schi alpin: CM
18:45		Sărituri cu schiurile: CM
20:15		Ştirile
			Eurosport
20:20		Călărie:
			Marele Şlem Role
21:25		Biatlon: CM
22:30		Schi fond: CM
23:30		Ştirile
			Eurosport
23:35		Schi fond: CM
01:30		Ciclism: CM
02:30		Schi fond: CM

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Un proiect la care ai lucrat timp
indelungat ar putea aduce bani zilele
astea. Nu fii prea dezamagit daca
nu-i ai astazi in maini. S-ar putea sa
existe o scurta intarziere de un fel,
probabil din cauza problemelor cu
serviciul de posta.

Relatiile cu ceilalti sunt
importante pentru tine.
Drept urmare, ai invatat
sa fii politicos si congenial.
Angajamentele sociale astazi ti-ar
putea oferi sansa de a te folosi de
abilitatile oamenilor.

Un puternic sentiment
de inspiratie ar putea veni
din interiorul zilei de azi.
Poate doresti sa iti scrii
gandurile sau sa atragi
imaginile care iti apar in
cap.

Este un moment minunat
pentru a profita de putina
solitudine pentru a urmari cateva
obiective pretuite.
Concentratia si imaginatia
ta functioneaza la un nivel foarte
ridicat.

Lucrul ar putea fi un adevarat
drag astazi. S-ar putea sa astepti
sa investesti mai multe ore decat
in mod normal. Ai interese proprii
pe care doresti sa le urmaresti, in
plus, poti planifica sa te conectezi
mai tarziu cu prietenii.

Corpul si sufletul ar putea
parea azi fara echilibru.
Este posibil ca o parte din
tine sa se desprinda de societate
si sa traiasca o viata mai
spirituala, dar responsabilitatile
lumesti.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Efortul in cadrul unui grup
cu care esti asociat ar putea fi
identificat cu probleme legate de
bani. Poate ca oamenii nu sunt
de acord cu ceea ce trebuie facut
in ceea ce priveste strangerea de
fonduri sau limitarile bugetare.

Poti avea astazi sansa
de a castiga bani in plus,
probabil, lucrand ore
suplimentare. Totusi, acest
lucru ar putea interfera cu un
eveniment social pe la care
esti asteptat.

Desi se pare ca
urmatoarele luni ar trebui
sa se contureze pentru a fi
un moment minunat pentru
cariera ta, din pacate, ziua
de astazi ar putea parea fara
speranta.

Inima ta tanjeste dupa o
intalnire romantica in aceasta
seara, iar partenerul din viata ta
este mai mult decat dispus sa te
acomodeze. Cu toate acestea,
circumstante dincolo de controlul
tau pot interfera cu planurile tale.

Conflictul dintre
responsabilitatile pe care le ai la
domiciliu si obligatiile de cariera, in
special cele care implica parteneri, ar
putea prezenta o problema astazi.
Problema nu este insurmontabila,
dar necesita o comunicare onesta.

Pot aparea probleme de
comunicare la locul de munca.
Poate ca un coleg de munca
are o dispozitie proasta si nu
este receptiv la orice spui.
Sau poate ca telefoanele sau
calculatoarele stricate.
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Baroul Dolj continuă activitatea
Decretul emis de Președintele
României privind instituirea stării de
urgență stabilește măsurile care se
impun pentru asigurarea desfășurării
optime a activităților în domeniul
justiției, inclusiv în art. 51 cu privire
la organele profesiei de avocat.
Consiliul Baroului Dolj a hotărât
continuarea activității în această
perioadă asigurând serviciile specifice
atât pentru avocați, cât și pentru
justițiabili. Nu s-a pus și nici nu se
pune problema suspendării activității,
baroul și avocații fiind conștienți
de scopul profesiei lor, anume
promovarea şi apărarea drepturilor,
libertăţilor şi intereselor legitime
ale persoanelor fizice şi persoanelor
juridice, de drept public şi de drept
privat.
În acest context Baroul Dolj,
persoană juridică de interes public,
transmite că nu va fi afectată
activitatea privind organizarea
serviciului de asistență judiciară în
cauzele penale în care apărarea
este obligatorie potrivit dispoziţiilor
Codului de procedură penală sau
potrivit dispoziţiilor din legi speciale
ori în orice altă situaţie în care
organul judiciar consideră necesară
desemnarea unui apărător din oficiu.
Cu scopul de a preveni răspândirea
la nivel național a infecțiilor respiratorii
cauzate de COVID-19 se recomandă

justițiabililor și persoanele interesate
să transmită pe cât posibil solicitările
prin mijloace de comunicare la
distanță, respectiv fax, e-mail sau
prin serviciile poștale.
Actuala situație afectează
activitatea avocaților și asigurăm
justițiabilii că am luat toate măsurile

PUBLICITATE

Anunț
SC Truck Stef Beton SRL anunță publicul interesat asupra
depunerii Raportului privind Impactul asupra Mediului și Evaluarea
Adecvată pentru proiectul „Exploatare agregate minerale din
perimetrul Teasc, Județul Dolj” propus a fi amplasat pe teritorul
administrativ Teasc, jud. Dolj.
Tipul deciziei posibile luate de A.P.M. Dolj poate fi emiterea sau
respingerea acordului de mediu.
Rapoartele și studiile pot fi consultate la sediul A.P.M Dolj, din
Craiova, str. Petru Rareș nr. 1, Jud. Dolj, și la sediul SC TRUCK
STEF BETON SRL din orașul Balș, str. Gheorghe Vasilescu, nr. 34
A, jud. Olt în zilele de Luni - Joi, între orele 8:00-16:30 și vineri
între orele 8:00-14:00.
Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea
adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.
Dezbaterea publică a Raportului privind Impactul asupra
Mediului va avea loc la sediul Primăriei Comunei Teasc, în data de
23.04.2020 începând cu ora 14:00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/
observații privind documentele menționate la sediul A.P.M Dolj, din
Craiova, str. Petru Rareș nr. 1, Jud. Dolj, fax 0251/419 035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro până la data de 23.04.2020.

necesare limitării riscului inerent la
care supuși cu toții, inclusiv cu ocazia
acordării consultațiilor juridice, cu
respectarea măsurilor de igienizare.
În aceste momente deosebite
prestarea serviciilor avocațiale
reprezintă o necesitate, avocații
alăturându-se efortului necesar
depășirii situație actuale. Consiliul
Baroului Dolj si U.N.B.R. au în vedere
adoptarea unor măsuri necesare
PUBLICITATE

atenuării efectelor economice
n e g a t i v e a s u p ra a c t i v i t ă ț i l o r
avocaților.
Justițiabilii pot solicita informații
privind activitatea noastră instituțională
la numărul de telefon +4 0251.413.940
sau transmițând solicitări la adresa
office@barouldolj.ro
Avocat Lucian Săuleanu
Decanul Baroului Dolj
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Mezina „tricolorelor” face handbal
de la un an!

vorba de generația mea” – Andreea
Popa, componentă a echipei naționale
de handbal a României

A ajuns pentru prima dată în
sala de handbal pe când era în
premergător și vrea să devină cea
mai bună jucătoare din lume!
În vârstă de 19 ani, Andreea Popa
este cea mai tânără componentă
a lotului național de handbal al
României. Momentul în care a ajuns
să se antreneze alături de Cristina
Neagu și Crina Pintea a fost unul
dintre cele mai emoționante din
cariera sa.
„A fost o emoție de nedescris.
Când le vedeam la televizor, mă
gândeam cum ar fi să fiu lângă ele,
să vorbesc cu ele, să văd cum sunt
ele ca oameni. Mereu mă încurajau,
ziceau să nu am emoții, să mă simt
bine și să fac ceea ce știu. A fost o
emoție foarte plăcută. M-au surprins
pentru că, în teren, Cristina pare o
fire impulsivă, care știe să își conducă
echipa și mă întrebam dacă e așa și
în afară. De fapt, este o fire foarte
amuzantă și o persoană foarte ok. E
printre modelele mele din România.
De când eram mică am tot auzit

de Cristina Neagu, ce a făcut și
ceea ce face ea este excepțional” –
Andreea Popa, componentă a echipei
naționale de handbal a României.
Vrea să devină cea mai bună
jucătoare din lume
Andreea Popa are o legătură
strânsă cu handbalul încă din perioada
copilăriei. Medaliată cu argint la
Festivalul Olimpic al Tineretului
European în 2017, sportiva legitimată
la Minaur Baia Mare visează la cea
mai importantă distincție.
„Mama mea este antrenoare
de handbal și la vârsta de nouă
luni m-a adus prima dată în sală,
în premergător. Multă lume spune
că ea m-a forțat să merg la sportul
acesta dar, fiind în domeniu, cred
că m-a atras de la sine și am zis că
asta va fi cariera mea. Visul meu
este să devin cea mai bună jucătoare
din lume. Încă sunt mică, dar mă
gândesc departe. Fiind din generația
nouă, noi încercăm să fim altfel decât
cele de dinainte. Am o mentalitate

Revistă de cultură și timp liber

de luptătoare, nu concep să mă
depășească cineva, trebuie să fiu
acolo. Sunt o fire foarte ambițioasă,
bătăioasă când vine vorba de meciuri
tari, nu-mi place să pierd și mă
consider un lider, mai ales când vine

Andreea Popa: „Vreau să
demonstrez că pot să ajut echipa”
Handbalista crede că are avantaje
datorită faptului că este cea mai
tânără jucătoare din lotul „tricolor”
de senioare. În plus, Andreea
este convinsă că va face parte din
națională la competițiile importante
care vor urma.
„E foarte bine că sunt mezina
lotului. Un avantaj este că mi se pot
ierta, sper, greșelile pe care le voi face
la antrenament, inevitabil vor apărea.
Am încredere că, având jucătoare cu
atât de mare experiență în jurul meu,
nu va fi o presiune asupra mea. Am
foarte multe de învățat de la fiecare
în parte. Pentru orice sportiv este un
vis să ajungă la Jocurile Olimpice.
Am șanse să prind echipa și să
demonstrez că și dacă sunt cea mai
mică, pot să ajut echipa prin toate
calitățile pe care le am”, Andreea
Popa, componentă a echipei naționale
de handbal a României.
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Stadionul din Târgu Jiu, transformat
în loc de carantină!
Mai multe autocare cu români din Italia au garat la noua arenă din Gorj.
Sportivii se pregăteau de un meci școală

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
Autoritățile oltene sunt inventive
și improvizează de la o zi la alta,
găsind noi spații de carantină.
Astfel, hotelul stadionului din Târgu
Jiu, precum și cel al Ministerului
Sportului, din apropiere, au fost
transformate în spații de carantină
pentru conaționalii sosiți din Italia.
Camilian Floroiu, directorul
sportiv al clubului gorjean, susține
că nu a fost anunțat de situație
și că tocmai programaseră un joc
școală pe stadion: „Ne-am trezit
cu autocare pline cu oameni care
trebuiau să stea în carantină. Sunt
veniți din Italia. Inițial credeam
că sunt doar din Gorj, dar sunt și
din Arad sau Curtea Argeș. Totul a
fost pe repede înainte, fără să fim
anunțați.
Noi nu știam nimic. Ne-am trezit

cu ei la stadion. Au fost cazați
în hotelul cel nou și în hotelul
deținut de Ministerul Tineretului și
Sportului.

Când am aflat, am anulat jocul
școală care se disputa la stadion. Și
am trimis juniorii acasă. Când am
aflat joi că Liga 1 se va întrerupe,

am trimis toți jucătorii la casele lor”.
La stadionul din Târgu Jiu,
pentru echipa Pandurii, s-a construit
un hotel nou, cu 38 de camere.

Rădoi și oficialii FRF, contact ambiental cu
persoane infectate cu noul virus
În urma Congresului UEFA de la
Amsterdam și a tragerii la sorți a Ligii
Națiunilor, din perioada 2-3 martie
a.c., se pare că au apărut cazuri de
îmbolnăvire cu virusul COVID-19, în
rândul reprezentanților Serbiei și ai
Elveției. După apariția informațiilor,
reprezentanții Federației Române
de Fotbal au ținut să menționeze că
Burleanu, Rădoi și trimișii României
nu au intrat în contact fizic, ci doar
în contact ambiental, adică s-au aflat
în aceeași sală.
„Delegația FRF la Congresul
UEFA și ulterior la tragerea la sorți
a Ligii Națiunilor a fost formată din
Răzvan Burleanu (președinte), Radu
Vișan (secretar general), Gabriel
Bodescu (secretar general adjunct),
Mirel Rădoi (selecționer), Mihai
Stoichiță (director tehnic) și Gabriel
Berceanu (ofițer de presă al echipei
naționale). Reprezentanții FRF nu au
avut contacte directe cu persoanele
declarate infectate, ci doar contact
ambiental, în sala de congres. De la
acel moment se vor împlini mâine
14 zile, perioadă relevantă pentru

apariția simptomelor, conform
autorităților sanitare. Cei șase
reprezentanți ai FRF la tragerea la
sorți a Ligii Națiunilor nu prezintă
niciun fel de simptome care ar putea
fi asociate cu COVID-19. Ei au intrat
în izolare autoimpusă de la aflarea
veștilor despre participanții depistați
cu coronavirus”, se arată într-un
comunicat al FRF.
Totodată, managementul FRF a
avut contacte reduse cu angajații
începând cu data de 11 martie.
Urmând recomandările autorităților
române, de la acea dată angajații FRF
își derulează activitatea profesională
de acasă, online, și nu vin la sediul
FRF decât pentru chestiuni absolut
speciale. Cei care au compus delegația
FRF vor continua să rămână în izolare
până la finalul acestei săptămâni.
Președintele Răzvan Burleanu va
intra mâine, de la domiciliu, în
teleconferință cu conducerea UEFA,
urmând ca ulterior să comunice
public deciziile forului continental.
Sursa: frf.ro
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Peluza Sud 97, alături de medicii
de la Victor Babeș: „Nu sunteți singuri,
nu dați înapoi!”
Suporterii FCU Craiova au fost în cel mai fierbinte punct al Băniei din această perioadă,
pentru a-i încuraja pe doctorii ce luptă cu COVID-19.
Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
Peluza Sud 97 a început săptămâna
în fața Spitalului de Boli Infecțioase
Victor Babeș, pentru a-și arăta
solidaritatea față de medicii care
sunt în prima linie în războiul cu
coronavirusul. Ultrașii olteni au aprins
torțe, în tăcere, și au desfășurat un
banner pe care au scris: „Nu sunteți
singuri, nu dați înapoi! Peluza Sud
alături de voi”. Fanii olteni au agățat
banner-ul pe gardul unității sanitare,
dar acesta a fost dat jos de jandarmi.
Peluza Sud susține echipa lui
Adrian Mititelu, FCU Craiova, lider
în seria a patra din liga a treia. O
susține pe stadionul din Târgu Jiu,
întrucât aceasta nu a primit din partea
autorităților locale dreptul de a evolua
pe stadionul Ion Oblemenco.
În ultima perioadă, Peluza Sud 97

VREMEA
ÎN OLTENIA

CRAIOVA
Max.
Min.

15 C
2oC
o

a intrat de trei ori pe legendara arenă finală ale Cupei României.
din Craiova: la meciul cu Suedia, la
CSU Craiova, gruparea din prima
funerariile lui Ilie Balaci și la partida ligă care prestează în Bănie, le-a
FCU Craiova – U Cluj, din 16-imile de

SLATINA 14/2oC TÂRGU JIU

14/20C

SEVERIN 16/2 C RM. VÂLCEA 14/2 C
o

o

4.8242
208.8578

4.3202
5.3162

transmis susținătorilor săi, pe pagina
oficială de facebook, mesajul: Stați
acasă!

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfântul Alexie

