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ACTUALITATE

Dispozitivele pentru dezinfectanţi,
de negăsit

Primăria Craiova caută dispozitive pentru dezinfectanţi pe care să
le monteze la scările blocurilor, aşa
cum prevede Ordonanţa Militară 4.
Deocamdată, nu au fost găsiţi
furnizori care să aibă pe stoc
dispozitive, spun reprezentanţii
Primăriei.
„Dacă la dezinfectant se găsesc
cât de cât soluţii, în ceea ce înseamnă dispozitivele respective nu
am reuşit, până la această oră, să
găsim nici un furnizor de dispozitive de dezifectant. Încercăm în
continuare, ne zbatem să găsim. Pe
măsură ce vom găsi, vom începe şi
montarea lor”, a precizat primarul
Craiovei, Mihail Genoiu.
Între timp, societatea de Salubritate a Craiovei a demarat dezinfecţia
în scările de bloc din oraş.
“Acțiunile de dezinfecție se vor
face etapizat, până la finalizarea tuturor scărilor și, ulterior, permanent,
pe toată perioada stării de urgență.
Orașul este sectorizat în 10 zone,
pe cartiere, similar operațiunilor de
deszăpezire. Astfel, marți, 31 martie, sunt programate, deja, pentru
dezinfecție, primele 240 de scări de
bloc din zona centrală, urmând să
fie acoperite ulterior toate scările de
bloc din următoarele zone: Craiovița Nouă, George Enescu, Brazda
lui Novac și Bariera Vâlcii, Rovine,
Lăpuș, Sărari, Valea Roșie, 1 Mai,
Brestei.
În paralel, autoritatea publică
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locală a demarat deja procedurile de achiziție pentru acoperirea
necesarului de dispozitive cu soluții
dezinfectante, ce vor fi instalate, în
zilele imediat următoare, la toate
intrările din scările de bloc de pe
raza municipiului Craiova.
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New Media Point

de pe scările de bloc cât și cele
necesare achiziției de dispensere
cu substanțe dezinfectante sunt
asigurate din bugetul local al Municipiului Craiova”, au transmis, într-un
comunicat de presă, reprezentanţii
Primăriei Craiova.
Potrivit acestora, produsul uti			

			

lizat pentru dezinfecția spațiilor
comune de pe scările de bloc este
un biocid care are efect bactericid,
fungicid, virucid și este un produs
avizat de Comisia Națională pentru
Produse Biocide. În total, vor fi
dezinfectate circa 4.000 de scări
de bloc.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 6 APRLIE – 12 APRILIE 2020

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

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

PT 212 - cart. Sărari, strazile: H. Coandă,
Împăratul Traian, Al. Mirceşti, zona blocurilor: P1 - P13, O1 - O7, lic. H. Coandă

08:00 - 13:00
08.04

Zona de întrerupere

11:00 - 16:30

Craiova

09:00 - 17:00

Fratoştiţa

PT 243 - străzile: Împăratul Traian, Anul
1848, Victoriei, Oituz, Sf. Apostoli, Înfrăţirii,
zona blocurilor: A, B, C, D, E, F, G, E 4, O 1,
C.T., H 3, H 7
PTA 1 Fratoştiţa - circ. 1

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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„Pistolarul” de la Breasta a primit
pedeapsă mai mare la rejudecare

Tribunalul Dolj a respins
cererea de schimbare a
încadrării juridice făcută
de Ștefan Cosmin Vasile,
„pistolarul” de la Breasta
și l-a condamnat, din nou,
de această data la 5 ani și
9 luni închisoare cu executare. Judecat 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 2018, bărbatul a fost
condamnat pe fond, anul
trecut, de Tribunalul Dolj, la
o pedeapsă totală de 4 ani
închisoare cu executare, a
făcut apel, iar instanța de
apel a dispus rejudecarea
cauzei. 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. Inculpatul
se află în continuare în
arest preventiv.
Camelia SÂRBU

office@jurnalulolteniei.ro
Tribunalul Dolj a încheiat rejudecarea procesului „pistolarului” de la
Breasta, Ștefan Cosmin Vasile, și l-a
condamnat pe acesta la o pedeapsă
mai mare decât prima data, respectiv

5 ani și 9 luni închisoare cu executare,
față de 4 ani de închisoare, cât primise prima dată: „Respinge cererea
inculpatului de aplicare a dispoziţiilor
art. 396 alin. 10 C.p.p. În temeiul art.
32 C.pen. raportat la art. 188 alin
1 C. pen. Condamnă pe inculpatul
Ştefan Vasile Cosmin la pedeapsa
principală de 5 ani închisoare în regim
de detenţie. În temeiul art. 342 alin.
1 C.pen. Condamnă pe inculpatul
Ştefan Vasile Cosmin la pedeapsa de
1 an închisoare. În temeiul art. 343
alin. 1 C.pen., Condamnă pe inculpatul Ştefan Vasile Cosmin la pedeapsa
de 1 an închisoare. În temeiul art.
371 C.pen., Condamnă pe inculpatul
Ştefan Vasile Cosmin la pedeapsa de
3 luni închisoare. În temeiul art. 38 şi
art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. Contopeşte
pedepsele menţionate anterior, în
pedeapsa cea mai grea aceea de 5
ani închisoare, la care se adaugă 1/3
din totalul celorlalte pedepse aplicate,
respectiv 9 luni închisoare, astfel încât
inculpatul Ştefan Vasile Cosmin, va
executa în total pedeapsa de 5 ani şi 9
luni închisoare”, se arată în hotărârea
instanței. În plus, inculpatul a fost
menținut în arest preventiv, decizie
rămasă definitivă ieri, la Curtea de
Apel Craiova. Tot la Curtea de Apel
Craiova va putea fi atacată și sentința
pronunțată de Tribunalul Dolj, care nu
este definitivă.
Reamintim că, 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.
Bărbatul 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.
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.
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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Târgu Jiu: fonduri pentru Spitalul de Urgență
și biserici transformate în centre de donații
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Spitalul Județean de Urgență din
Târgu Jiu va beneficia de fondurile
necesare pentru achiziționarea de
aparate de ventilație necesare asigurării tratamentului pentru bolnavii
cu COVID-19, cel puțin așa susține
primarul orașului, Marcel Romanescu.
Se pare că este vorba despre
suma de de 600.000 lei (6 miliarde
de lei vechi).
„Am identificat sumele necesare
pentru achiziționarea aparaturii de
care Spitalul Județean are nevoie în
lupta cu epidemia de coronavirus.
La solicitarea conducerii spitalului și
în urma discuțiilor cu președintele
Consiliului Județean, cel care administrează spitalele din Târgu Jiu,

vom aloca suma de 600.000 lei (6
miliarde de lei vechi) cu care se vor
achiziționa 6 aparate de ventilație.
Vom continua să ne implicăm direct,
așa cum am mai făcut-o, chiar dacă
spitalele nu ne aparțin, pentru că de
serviciile lor beneficiază și cetățenii
municipiului Târgu Jiu“, a transmis
primarul Marcel Romanescu.
Autoritățile locale au căzut la o
înțelegere cu reprezentanții Bisericii
Ortodoxe din Târgu Jiu și au hotărât
ca bisericile de cartier să preia alimentele pentru persoanele vulnerabile, donate de oameni, pe care
să le redirecționeze către Centrul
Magnolia.
„Am luat legătura cu reprezentanții Bisericii Ortodoxe din Târgu Jiu
și am hotărât demararea unei acțiuni
prin care să putem ajuta persoanele vulnerabile care nu au venituri.

Cetățenii pot dona alimente neperisabile sau greu perisabile care vor
ajunge, cu precădere, la persoanele
ce depășesc vârsta de 65 de ani și
care au rămas fără venituri, sau la
alte cazuri speciale.
Aceste alimente vor fi preluate
de către biserici, în fiecare cartier,
și vor fi redirecționate către Centrul
Magnolia, acolo unde am creat un
centru de comandă prin care ajutăm
persoanele vulnerabile. Persoanele
juridice pot transporta alimentele
direct la Centrul Magnolia din strada
Oltețului, în spatele Autogării Târgu
Jiu. Pornim această acțiune în urma
numeroaselor solicitări venite din
partea cetățenilor aflați în situații
dificile. Sunt persoane vârstnice, cu
pensii mici, fără aparținători și care
sunt nevoite să cumpere și medicamente. Avem, de asemenea, multe

persoane care provin din centre de
plasament și care, odată ajunse la
maturitate au ieșit de sub protecția
statului. Până acum acești oameni
au muncit cu ziua, dar acum au
rămas și fără aceste venituri. Sunt
persoane defavorizate, încadrate în
diferite grade de handicap și care au
rămas fără bani. Toți acești oameni
au nevoie de sprijinul nostru. Sunt
singuri, speriați și neajutorați. Nu-i
putem lăsa la greu”, a mai spus edilul
din Târgu Jiu.

2.000 de contracte de muncă din Gorj, suspendate
săptămâna trecută

În ultima săptămână, 2.000 de
contracte individuale de muncă
încheiate pe perioadă nedeterminată au fost suspendate și 51 de
contracte încheiate pe perioadă
determinată. Potrivit igj.ro, toate
aceste suspendări au fost făcute
doar la nivelul județului Gorj,
informațiile fiind transmise către
Inspectoratul Teritorial de Muncă
din teritoriu.
La nivel național, o jumătate de

milion de contracte individuale de
muncă sunt suspendate în prezent,
a declarat, luni, ministrul Muncii şi
Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru. După spusele ministrului, statul
este pregătit pentru acoperirea indemnizaţiei de şomaj tehnic pentru
un milion de persoane.
„Reglementările pe care noi leam luat sunt aferente decretului pe
care domnul preşedinte l-a emis.
În orizontul acestui decret, care

înseamnă 16 martie – 16 aprilie,
noi ne-am făcut o estimare în două
etape. O etapă care ar fi însemnat
aproximativ 500.000 de contracte
individuale de muncă suspendate,
respectiv 1.000.000 (de contracte
de muncă suspendate – n. r.). Suntem pe la jumătatea acestui scenariu. Noi ne-am pregătit cu o estimare
de 4 miliarde de lei pentru acoperirea unui număr de 1.000.000 de
contracte suspendate. În acest mo-

ment suntem la jumătate. Sigur, nu
înseamnă că ne aşteptăm ca cifra
să rămână aici, doar ne-am pregătit
pentru dublul numărului pe care îl
avem în acest moment şi suntem
atenţi în continuare, pe măsură ce
evoluează lucrurile şi discuţiile noastre se reiau, pentru a fi pregătiţi
în orice scenariu”, a declarat Violeta
Alexandru, la Digi FM.
Cătălin ANGHEL

VÂLCEA

Sponsorizare de 1.500.000 lei pentru Spitalul Județean
de Urgență Vâlcea

Acționariatul Hidroelectrica a
aprobat, în cadrul unei ședințe
extraordinare, donarea sumei de
10.033.000 de lei la șapte instituții
medicale, cu unități de primiri urgențe.
Reprezentanții firmei susțin că
decizia a fost luată ca urmare a
situației de risc excepțional pentru
sănătatea publică, generată de
răspândirea noului coronavirus, și
în contextul creșterii constante a
numărului confirmat de persoane
infectate pe teritoriul României.
O parte din suma menționată va
ajunge la Spitalul Județean de Ur-

gență Vâlcea.
„Sprijinirea spitalelor românești tocmai a devenit prioritatea
numărul unu în politica de sponsorizări a Hidroelectrica. Vedem
cu toții în aceste momente nevoile
stringente ale sistemului medical
național, ale celor aflați în prima
linie a luptei împotriva pandemiei. Suntem alături de medici în
efortul excepțional pe care îl fac
pentru a-i vindeca pe cei bolnavi
și a-i proteja pe cei vulnerabili.
Am auzit chemarea în ajutor și
răspundem: știm că e mare nevoie
de echipamente de prima urgență,

echipamente de protecție, materiale de curățare, echipamente sanitare, dezinfectanți și alte obiecte
esențiale folosite în scopul protejării pacienților și al personalului.
Este momentul să fim solidari.
Doar uniți într-un efort comun și
dând dovadă de responsabilitate
ne putem întoarce cât mai curând
la lumea pe care o știam, la normalul vieții de zi cu zi”, a declarat
Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica.
Suma de peste 10,033 milioane de
lei alocată va fi repartizată unităților
medicale după cum urmează:

- Spitalul Municipal de Urgență
Caransebeș - 1.500.000 lei
- Spitalul Județean de Urgență
Vâlcea - 1.500.000 lei
- Spitalul Clinic Județean Mureș 1.033.000 lei
- Spitalul Județean de Urgență
Deva - 1.500.000 lei
Spitalul Județean de Urgență
Giurgiu - 1.500.000 lei
- Spitalul Județean de Urgență
Drobeta Turnu Severin - 1.500.000 lei
- Spitalul Județean de Urgență
„Sfântul Ioan cel Nou” Suceava 1.500.000 lei.
Cătălin ANGHEL
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Spitalul din Drobeta Turnu Severin,
dosar penal și conducere nouă

E anchetă penală la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Drobeta Turnu Severin. Procurorii fac cercetări
în cazul pacientului cu coronavirus
plimbat cu ambulanţa între spital şi
domiciliul său.

Procurorii Parchetului de pe lângă
Judecătoria Drobeta Turnu Severin
au deschis dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor pe numele
medicilor de la S.J.U. Drobeta, care
ar fi refuzat internarea unui pacient
confirmat cu noul coronavirus.
Conform anchetatorilor, polițiștii
de la Biroul de Investigații Criminale
s-au sesizat din oficiu, pe 29 martie,
după ce au vizualizat reportajele
din mass-media locală, pe acest
subiect. Potrivit autorităților, pe 24
martie, pacientul a fost transportat,

cu ambulanţa, la Spitalul Judeţean de
Urgenţă Dr. Tr. Severin - Secţia Boli
Infecţioase, deoarece prezenta deficiențe respiratorii majore. În urma
consultului de specialitate s-a decis
să nu fie internat, fiind îndrumat să
se deplaseze la domiciliu, unde i s-a
recomandat un anumit tratament
medicamentos. Pe 26 martie, starea
de sănătate a pacientului s-a agravat
și a solicitat ambulanţa, fiind dus iar
la Secția Boli Infecţioase, de unde a
fost retrimis la Secţia UPU, unde a
fost testat pentru COVID-19, rezultatul fiind pozitiv, motiv pentru care
a fost transportat la Spitalul de Boli
Infecțioase Craiova.
„Prin ordonanța nr. 885/P/2020
din data de 29.03.2020 a organelor
de cercetare penală din cadrul Poliției
Municipiului Dr. Tr. Severin - Biroul

de Investigații Criminale s-a dispus
începerea urmăririi penale în cauză
cu privire la săvârșirea infracțiunii
de „zădărnicire a combaterii bolilor”,
prevăzută de art. 352 alineatul 1 din
Codul penal”, transmit reprezentanții
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Drobeta Turnu Severin.
Reamintim că angajaţii de la Ambulanţa Mehedinţi au protestat după
ce au aflat că pacientul pe care l-au
preluat are coronavirus, cerând să
fie testaţi. Autorităţile judeţene le-au
promis că vor face acest lucru.
După acest scandalul legat de
pacientul care nu a fost internat şi
testat la timp, la conducerea SJU
Drobeta a fost numit un nou manager.
Este vorba despre chirurgul Radu
Iman, în vârstă de 67 ani.
„Îi mulțumesc, în primul rând,

domnului doctor pentru că a acceptat
această propunere într-o perioadă de
criză, într-o situație de urgență fără
precedent pe care nu doar Spitalul
Județean din Drobeta Turnu Severin o traversează, ci întreaga țară
și întreaga lume. Trebuie spus că
mandatul fostului manager a fost pe
o perioadă de șase luni și ar fi expirat
peste o săptămână. De comun acord
am stabilit ca mandatul să se încheie
înainte cu o săptămână pentru a ne
asigura că, în această perioadă a
pandemiei, Spitalul va avea un management asigurat de unul dintre cei
mai cunoscuți și apreciați medici din
județul Mehedinți”, a afirmat Aladin
Georgescu, președintele Consiliului
Judeţean Mehedinți.
Cristina PLEȘOIANU

OLT

S-au adoptat noi măsuri la
Spitalul Slatina. Activitatea
Secției de Diabet se suspendă
Pentru a fi pregătit pentru scenariul 4 de luptă împotriva coronavirusului, Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina a adoptat noi măsuri, ce se
vor aplica de miercuri, 1 aprilie, scrie
Adevărul.
Schimbările includ relocări de
secţii în cadrul spitalului, măsura de a
rezerva întregul corp în care funcţiona secţia de Boli Infecţioase pentru
patologia Covid-19 fiind reevaluată.
Astfel, această patologie va fi tratată
în corpul de clădire cunoscut drept
Medicală, unde sunt mai multe spaţii
disponibile.
De asemenea, internările în secţia
Diabet se suspendă, urmând ca
urgenţele să fie tratate în cadrul
secţiei Medicină Internă, cu suportul
medicilor specialişti ai secţiei Diabet.
Activitatea secţiei Boli Infecţioase
se reia în corpul pavilionar care îi
este destinat. O măsură foarte importantă este cea de suplimentare
a gărzii la Boli Infecţioase, astfel
încât să se asigure suportul necesar
tratării patologiei Covid-19, fără a fi
afectată activitatea pentru pacienţii
non-Covid-19.
Acestea sunt măsurile, după cum
au fost anunţate:

A. Reorganizarea activităţii şi
relocarea unor secţii ale SJU Slatina
în corpurile A şi B Materno - Infantil:
1. În Corpul A Materno – Infantil:
• ambele secţii de Obstetrică –
Ginecologie se vor reorganiza pe
spaţiul de la nivelul etajului al VI-lea;
• secţia Nefrologie va fi relocata
la nivelul etajului al V-lea.
2. În Corpul B Materno – Infantil:
• activitatea secţiei de Neonatologie privind cabinetul de declarare
nou-născuţi se va realiza în spaţiul
secţiei, etajul al III-lea;
• secţia Gastroenterologie va fi
relocată la nivelul etajului al VI-lea;
• secţia Medicină internă va fi
relocată la nivelul etajului al V-lea;
3. În Corpul de Boli Infecţioase: •
Secţia Boli Infecţioase – patologie de
boli infecţioase non Covid;
4. Activitatea secţiei Diabet se va
suspenda, iar cazurile urgente, care
necesită spitalizare, se vor interna în
secţia Medicină internă şi vor fi monitorizate clinic împreună cu medicii
specialişti – diabet.
5. UPU Pediatrie va funcţiona în
cadrul Biroului de Internări – Pediatrie.
B. Utilizarea exclusivă a Corpului

Medicală pentru cazuri confirmate
COVID/ suspecţi COVID/ suspecţi
afecţiuni respiratorii, astfel:
• Etajul V – 1 salon ATI – COVID
+ 5 saloane confirmaţi COVID –
afecţiuni uşoare şi medii;
• Etajele IV, III, II – 18 saloane
suspecţi COVID; • Etajul I – 6 saloane
– alte afecţiuni respiratorii;
• Etajul I Medicală va fi dotat cu
ecograf/ ekg/ RX mobil;
• Pentru evaluarea pacienţilor
suspecţi sau confirmaţi COVID, se
desemnează în mod exclusiv Computer Tomograf – Toshiba;
• Secția de Radiologie are obligaţia de a asigura program de lucru
continuu pentru RX – din corpul
Medicală;
• Hrana pentru pacienţii care vor
fi internaţi în corpul Medicală va fi
servită numai cu articole de unică

folosinţă.
C. Se menţine triajul epidemiologic la cort pentru stabilirea condiţiilor
de expunere.
• Triajul şi evaluarea pacienţilor cu
simptome respiratorii se va face în:
a) sectorul A (actual UPU Pediatrie) pentru formele uşoare şi medii;
b) sectorul B pentru formele
severe şi/sau cu link epidemiologic.
D. Se suplimentează linia de
gardă Boli Infecţioase, prin chemări
zilnice de la domiciliu, de medici specialitatea Pneumologie şi Medicină
Internă.
• Aceşti medici vor gestiona cazurile de boli infecţioase non COVID,
vor asigura suport liniei de gardă Boli
Infecţioase, vor asigura consulturi interdisciplinare Boli Infecţioase pentru
patologie respiratorie.
Cristina Pleșoianu

Copil cu COVID-19 din Slatina,
transportat cu izoleta la București
Copilul în vârstă de un an şi două
luni confirmat cu COVID-19 a fost
transferat, luni seara, cu izoleta, la
Institutul Clinic de Boli Infecţioase
„Matei Balş” din Capitală, informează
Realitatea de Olt.
Băiatul a fost internat în urmă cu
două zile, la Secţia de Boli Infecţioase
a Spitalului Slatina, iar luni a fost
confirmat cu coronavirus.

Copilul şi părinţii săi au venit din
Anglia în data de 24 martie, intrând
automat în izolare la domiciliu. După
4 zile, copilului i s-a făcut rău și a fost
internat la Spitalul Județean unde i
s-a făcut testul pentru COVID-19.
Părinţii au fost de asemenea
testaţi, dar rezultatul a fost negativ.
Cristina Pleșoianu
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Stare de urgenţă.
Acordarea şomajului tehnic

A fost publicată Ordonanța de
urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 30/2020 ce
aduce următoarele modificări:
– Se modifică categoriile de
beneficiari ai indemnizației de 70%
din câștigul salarial mediu brut pe
perioada stării de urgență.
Astfel, vor beneficia salariații angajatorilor care reduc sau întrerup
temporar activitatea total sau parțial
ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada
stării de urgență decretate, conform
unei declarații pe propria răspundere
a angajatorului.
– Ordonanța se completează cu
mai multe prevederi referitoare la
indemnizația de 70% din câștigul
salarial mediu brut. Astfel, se prevede că în situația în care un angajat
are încheiate mai multe contracte
individuale de muncă și toate sunt
suspendate ca urmare a instituirii
stării de urgență, acesta beneficiază
de indemnizația aferentă contractului
individual de muncă cu drepturile
salariale cele mai avantajoase.
De asemenea, în situația în care
bugetul angajatorului destinat plății
cheltuielilor de personal permite,
indemnizația poate fi suplimentată

de angajator cu sume reprezentând
diferența de până la minimum 75%
din salariul de bază corespunzător
locului de muncă ocupat.
Se reglementează expres că
perioada pentru care salariații ale
căror contracte individuale de muncă
sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția
asigurătorie pentru muncă, constituie stagiu de cotizare fără plata
contribuției în sistemul de asigurări
sociale de sănătate pentru concediile
și indemnizațiile de asigurări sociale
de sănătate. În situația în care stagiul de cotizare realizat este corespunzător unei fracțiuni de lună, se
utilizează salariul de bază minim brut
pe țară garantat în plată, în vigoare
în perioada respectivă, corespunzător
fracțiunii de lună.
Totodată, Ordonanța prevede că
plata indemnizației se va face către
conturile deschise de angajatori la
băncile comerciale.
În aceeași ordine de idei, se
modifică termenul maxim în interiorul
căruia se achită indemnizația. Așadar,
plata din bugetul asigurărilor pentru
șomaj a indemnizațiilor se face în
cel mult 15 zile de la depunerea
documentelor (anterior modificărilor,
termenul era de 30 de zile)

– Se modifică reglementarea cu
referire la întreruperea activității altor
profesioniști.
Astfel, OUG prevede că alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, precum
și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza
Legii nr. 1/2005 privind organizarea
și funcționarea cooperației, care întrerup activitatea ca urmare a efect-

elor coronavirusului SARS-CoV-2, pe
perioada stării de urgență instituite
prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul
României, beneficiază, din bugetul de
stat, în baza declarației pe propria
răspundere, de o indemnizație lunară
de 75% din câștigul salarial mediu
brut prevăzut de Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pentru
anul 2020 nr. 6/2020.
av. Lucian Bernd Săuleanu

Măsuri privind amânarea ratelor bancare

Persoanele fizice și juridice vor
putea solicita băncilor și instituțiilor
financiare nebancare amânarea
ratelor pe o perioadă de până la 9
luni, conform OUG 37/2020.
În forma publicată, debitorii cu
credite ipotecare nu vor mai plăti
dobândă la dobânda amânată, aceasta fiind o creanță distinctă, garantată
integral de stat.
Debitorii vor putea solicita
amânarea ratelor cu până la 9 luni,
dar nu mai mult de 31 decembrie
2020.

Măsura de suspendare a ratelor
se acordă doar debitorilor ale căror
venituri au fost afectate „direct sau
indirect de situația gravă generată de
pandemia COVID-19”.
Scadența creditului va putea
fi prelungită cu perioada de suspendare.
În cazul persoanelor care depășesc limita de vârstă, restructurarea se va face cu încadrarea în
scadența curentă.
Dobânzile amânate se vor capitaliza (adică vor fi incluse în principalul

creditului ) și vor fi eșalonate pe
perioada creditului.
În cazul creditelor ipotecare
dobânzile amânate vor reprezenta „o
creanță distinctă și independentă în
raport cu celelalte obligații izvorâte
din contractul de credit”, pentru care
se va plăti dobândă 0%.
Plata acestor dobânzi amânate
se va face eșalonat în 60 de rate,
începând cu luna imediat următoare
încheierii perioadei de amânare.
Astfel, pentru creditele ipotecare nu se va mai plăti dobândă la
dobândă de către persoanele fizice.
Rămâne această obligație pentru
restul tipurilor de împrumut, inclusiv
pentru cele de consum.
Băncile vor primi garanții de
100% din valoarea ratelor amânate
de la Guvern. Debitorii care nu plătesc creanțele garantate de stat vor fi
executați de către autoritatea fiscala
în caz de neplată (se vor calcula inclusiv accesorii fiscale).

În cazul persoanelor fizice,
amânarea poate fi acordată dacă
aceștia nu au restanțe la plata ratelor.
Dacă au restanțe, atunci trebuie să
le achite înainte de a cere amânarea.
Toate categoriile de profesioniști
pot beneficia de amânarea ratelor
dacă nu sunt în insolvență și dacă au
activitatea întreruptă parțial sau total
ca urmare a deciziilor autorităților sau
au certificat de la Ministerul Economiei care să arate că veniturile din
luna martie au scăzut cu mai mult
de un sfert comparativ cu media pe
ianuarie și februarie 2020.
Certificatul se emite în baza unei
declarații pe propria răspundere.
Aplicarea exactă a Ordonanței va fi
stabilită prin norme de către Ministerul Finanțelor, care trebuie emise în
termen de 15 zile. Debitorii vor putea
cere suspendarea ratelor în termen
de 45 de zile de la publicarea OUG.
av. Lucian Bernd Săuleanu
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Spitalele judeţene din Oltenia,
spitale pentru COVID - 19

Spitalele judeţene din
Oltenia vor prelua pacienţi infectaţi cu coronavirus. Lista spitalelor
din ţară care se vor ocupa de pacienţii cu COVID
– 19, odată cu intrarea
României în Scenariul 4
al epidemiei, adică de
marţi, a fost publicată în
Monitorul Oficial. A fost
publicată şi lista spitalelor suport, care vizează
inclusiv locuri pentru
gravide.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Pe lista spitalelor care se vor ocupa de pacienţii cu COVID-19 sunt 52
de unităţi medicale din ţară. Între
acestea se află Spitalul Judeţean de
Urgenţă Mehedinţi, Spitalul Judeţean
de Urgenţă Slatina, Spitalul Judeţean
de Urgenţă Târgu Jiu, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Din Dolj,
deocamdată, pe listă figurează doar
Spitalul de Boli Infecţioase „Victor
Babeş Craiova”.
Reamintim că pentru tratarea
pacienţilor cu coronavirus, la Dolj se
pregătesc şi alte unităţi medicale.
Conform unui ordin al ministrului
Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial, de pe lista transmisă luni de
Prefectura Dolj, intră în lupta cu noul
virus Spitalul „Filantropia”, locaţia din
Sărari, inclusiv pentru eventualele
gravide COVID pozitive, Spitalul Căi
Ferate, Spitalul de Neuropsihiatrie
Craiova şi SCJU Craiova, pentru pacienţii dializaţi.
În Dolj sunt pregătite, pentru
viitor, şi spitalele din Băileşti - Compartimentul de boli infecţioase, cel
din Dăbuleni - Compartimentul boli
infecţioase şi Compartimentul de
Pneumologie Bechet.
În Gorj, spital suport a fost desemnat cel din Târgu Cărbuneşti, la
Olt, cel din Caracal, iar la Vâlcea cel
din Horezu.
La nivel naţional, au fost identificate și desemnate ca unități suport un
număr de 57 spitale/ secții exterioare/
corpuri de clădire, 44 maternități, 60

spitale și centre pentru realizarea
procedurilor de dializă din toate județele țării și București.
În spitale de suport sunt tratate
cazuri pozitive la COVID 19 care
necesită îngrijiri medicale și pentru
alte patologii, explică reprezentanţii
Ministerului, care adaugă că într-o
primă etapă, spitalele de suport desemnate reprezintă unități sanitare
fără importanță de urgență, care pot
asigura asistența medicală pentru
celelalte urgențe medico-chirurgicale.
„Planul de măsuri pentru
pregătirea spitalelor a fost elaborat
de specialiștii din cadrul comisiilor
de specialitate ATI, boli infecțioase
și specialiști din cadrul Ministerului
Sănătății, pe baza recomandărilor
OMS și CE. Am cerut managerilor
unităților sanitare, dar și direcțiilor
de sănătate publică, serviciilor de
ambulanță să aducă la cunoștința
personalului medical și auxiliar, în
mod repetat, procedurile ce trebuie
urmate în această situație de criză,
toate măsurile existente în planul
de măsuri, în special reglementările
privind măsurile de prevenție și

utilizarea corectă, în funcție de expunere, personalului medical, dar
și auxiliar”, a declarat Nelu Tătaru,
ministrul Sănătății.
Toate unitățile sanitare din
sistemul public și privat au obligația
asigurării acordării îngrijirilor medicale tuturor pacienților, în concordanță cu prevederile planului de
măsuri aprobat. Refuzul asigurării
acordării îngrijirilor medicale conform
atribuțiilor specifice se sancționează
conform prevederilor legale.
Conform Ordinului de ministru
privind Planul de măsuri pentru
pregătirea spitalelor în contextul
epidemiei Coronavirus COVID-19,
personalul medical implicat în îngrijirea directă a pacienților trebuie să
utilizeze halate, mănuși, mască și
protecție oculară (ochelari de protecție sau scut facial).
„În mod specific, pentru procedurile generatoare de aerosoli pentru
pacienții cu COVID-19 (ex. intubare,
ventilație non-invazivă, traheostomie, resuscitare cardiopulmonară,
ventilație manuală înainte de intubare, bronhoscopie, gastroscopie și
recoltarea testelor PCR COVID) per-

sonalul medical trebuie să utilizeze ca
protecție mănuși, halate, măști FFP2
și FFP3; de asemenea, se vor utiliza
șorțuri impermeabile, în cazul în care
combinezoanele/halatele nu sunt
impermeabile”, arată reprezentanţii
Ministerului Sănătăţii.
Între timp, a fost anunţat încă
un deces în rândul pacienţilor cu
coronavirus internaţi la Infecţioase
Craiova. Este vorba despre o femeie
de 81 ani, din judeţul Mehedinţi, care
avea mai multe afecţiuni.
„S-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 în data de
28.03.2020 care au fost testate la INCDMM Cantacuzino. Data confirmării:
29.03.2020. Data deces: 30.03.2020.
Antecedente patologice: HTA, cardiopatie ischiemică cronică, obezitate
gradul III. Ancheta epidemiologică
este în curs”, transmite Grupul de
Comunicare Strategică.
Este cel de-al treilea deces la
Infecţioase Craiova, după pacienţii
din Filiaşi şi Podari.
Numărul deceselor pacienţilor
care au avut noul virus, la nivel
naţional, a ajuns, până la închiderea
ediţiei, la 72.
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TVR 1

07:00		Telejurnal matinal
09:00		Telejurnal
09:45		Teleshopping
10:00		Ediţie specială
11:00		Yanxi, palatul
			suspinelor (R)
12:00		Telejurnal
12:30		Teleshopping
13:00		Ediţie specială
13:15		Discover Romania
13:30		Pofticioşi, la cratiţă!
14:00		Telejurnal
15:00		Convieţuiri
17:00		Yanxi, palatul suspinelor
18:00		Nadine
19:00		Telejurnal
19:45		Sport
19:55		Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:00		Izolaţi în România
22:30		Adevăruri despre trecut
23:00		Telejurnal
00:00		Fotbal: Brazilia 			Columbia
02:00		Ora regelui (R)
02:50		Discover Romania
03:00		#Creativ
03:25		Sport (R)
03:35		Meteo (R)
03:40		Telejurnal (R)
04:30		Vorbeşte corect! (R)
04:35		Tezaur
			folcloric (R)
05:25		Pofticioşi, la cratiţă! (R)
05:55		Imnul României
06:00		România 9 (R)

HBO

07:45		Pinguinii
09:05		Regele
		
Leu
10:35		Tu,
			din
		
nou!!
12:20		Demon
		
pe
			două
		
roți
14:10		Aladdin
17:45		S-a
			născut
		
o stea
20:00		Colette
21:50		Westworld
22:55		Identitate
00:25		Caisă
01:55		Annabelle
03:35		Un pas
		
în urma
			serafimilor
06:00		Aladdin

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		Gospodar fără pereche
22:30		Ştirile Pro Tv
23:00		Înmormântare
			cu peripeții
00:45		Gospodar
			fără pereche (R)
02:30		Lecţii de
		
viaţă (R)
03:15		Vorbeşte
			lumea (R)
05:00		Ce spun
			românii (R)
06:00		Ştirile
			Pro Tv

PRO CINEMA

07:30		Limitele credintei (R)
09:00		La bloc (R)

11:30		Eu și colonelul
13:45		Domnișoare la
		
ananghie (R)
15:15		Picnic
18:15		La bloc
20:30		In absenta binelui
22:30		Bonnie și Clyde
00:15		In absenta binelui (R)

ANTENA 1

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

12:00		Observator
14:00		Mireasa
16:00		Observator
17:00		Acces direct
19:00		Observator
20:30		Asia Express 			Drumul comorilor
23:00		Sacrificiul
00:00		Observator
00:30		Xtra Night
		
Show
01:30		Mangalița
02:15		Observator (R)
02:45		Mireasa (R)
04:15		Acces direct (R)
06:00		Observator

KANAL D

07:30		Teleshopping
08:15		Pastila
			de râs
08:45		Teleshopping
09:15		Dragoste
			și ură
11:00		Puterea
			dragostei
12:00		Știrile Kanal D
13:00		În căutarea
			adevărului
15:00		Teo Show
17:00		Puterea dragostei
19:00		Știrile Kanal D
20:00		Mă numesc Zuleyha
22:00		Bravo, ai stil!
00:00		Știrile Kanal D (R)
01:00		Puterea dragostei (R)
04:30		În căutarea
			adevărului (R)
06:00		Teleshopping (R)
06:30		Pastila de râs
06:45		Știrile Kanal D (R)

PRIMA TV

07:20		Capri (R)
08:00		Sacrificii în
			numele iubirii (R)
09:30		Teleshopping
10:00		Starea naţiei (R)
11:00		Teleshopping
11:30		Happy News (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		O soție pentru Barry
22:00		Starea naţiei

23:00		Trăsniți (R)
00:00		O soție pentru
			Barry (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		Miezul problemei (R)
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		Noblețe
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Domnul și doamna Smith
22:45		Bărbații războiului
01:00		Buzduganul cu
		
trei peceți (R)
05:00		Ştiri Naţional TV (R)
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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		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 (R)
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		La bloc
05:00		Ora exacta
		
in sport (R)

DISCOVERY CHANNEL

07:00		Maşini pe alese
08:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
08:30		Cum se fabrică ?
09:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
09:30		Vânătorii de artefacte
10:00		Comoara din garaj
10:30		Bogății ascunse în
		
magazii
11:00		Alaska: Ultima frontieră
12:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
13:00		Maşini pe alese
14:00		Camioane în Australia
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		Curse de
			camioane
22:00		Maşini nervoase
23:00		Curse în
			afara legii
00:00		Alaska:
			Ultima frontieră
01:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
02:00		Mistere la muzeu
03:00		Curse de camioane
04:00		Maşini nervoase
05:00		Maşini pe alese

EUROSPORT

07:30		Raliuri:
			Acces în culisele ERC
08:00		Formula e:
			Campionatul FIA
08:30		Ciclism: CM
10:25		înot: Circuitul
		
Nordic la înot
11:30		Ciclism: CM
17:55		Ciclism
18:25		Ciclism: Turul Siciliei
19:30		Ciclism
20:30		Ciclism: Istoria
			ciclismului: GP E3 2013
21:00		Ciclism
21:30		Ştirile Eurosport
21:35		Ciclism: CM
23:00		Ciclism
23:30		Ciclism: Turul Siciliei
00:30		Ştirile Eurosport
00:45		Curling: CM
02:30		Ciclism: CM
05:30		Călărie:
			Pasiune ecvestră

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Un obiectiv financiar la
care sperai sa ajungi foarte
curand ar putea aparea chiar
de dupa colt, dar inca mai
exista o mie de lucruri pe care
trebuie sa le faci inainte de a
se realiza.

Astepta-te sa ai un ritm
agitat astazi.
Este posibil ca unii dintre
colegii tai sa fi fost intarziat
putin si acum totul trebuie facut
simultan.
Nu te frustra, insa.

Ai de gand sa calatoresti,
poate pentru unele oferte de afaceri? S-ar putea sa primesti o veste
ca calatoria ta trebuie amanata,
ceea ce ar putea fi dezamagitor.
Cu toate acestea, retine ca aceasta
este doar o intarziere, nu o negare.

O reuniune propusa cu un
interes de dragoste ar trebui sa
fie amanata pana la o ora tarzie in
aceasta seara sau poate pentru o
alta seara. Acest lucru te-ar putea
indispune si nesiguranta ta s-ar
putea sa se accentueze.

O reuniune propusa cu un
interes de dragoste ar trebui sa
fie amanata pana la o ora tarzie in
aceasta seara sau poate pentru o
alta seara. Acest lucru te-ar putea
indispune si nesiguranta ta s-ar
putea sa se accentueze.

Un apel telefonic emotional ar putea veni de la un
prieten apropiat sau partener
de dragoste.
Aceasta persoana are o
multime de griji si este apta sa
le spuna pe toate daca o lasi sa.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Grijile financiare ar putea
sa te faca sa plangi astazi. Acest
lucru este nefericit, deoarece
problemele tale sunt probabil
neplacute. Poate fi nevoie de cateva ajustari, dar nimic care nu se
poate repara pentru cateva zile.

Problemele despre dragoste
te-ar putea face sa te simti
oarecum fricos astazi. Poate ca
aceasta implica o relatie care nu
s-a manifestat cu adevarat, sau
poate ca tu si iubitul tau ati avut
o disputa de un anumit fel.

Sentimentele romantice idealizate s-ar putea revarsa astazi cand
vorbim de interesul tau. Daca este o
relatie noua, partenerul tau ar putea
fi speriat. Daca este o implicare
pe termen lung, prietenul tau s-ar
putea simti in dezavantaj.

Grijile cu banii te-ar putea
determina sa eviti participarea la
un eveniment de grup alaturi de
cativa prieteni. Ti-e teama ca vei fi
tentat sa cheltuiesti mai mult decat
iti poti permite acum? Probabil o
vei face.

Cineva pe care il cunosti de la serviciu ar putea
parea dintr-o data sa aiba
sentimente romantice pentru
tine. La inceput, acest lucru
te poate face sa te simti un
pic inconfortabil.

Interesul tau de dragoste
este in afara orasului? Daca da,
s-ar putea sa petreci o mare
parte din zi simtindu-te singur
si sumbru. Prietenului tau ii este
dor de tine, asa ca sa nu crezi ca
vei fi singur mult timp.
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Primăria asigură condiții mai bune
pentru copiii craioveni. Școala Mircea
Eliade și Grădinița Căsuța cu Povești,
modernizate pe fonduri europene

Școala și condițiile în care învață
copiii craioveni sunt prioritare pentru
Primăria Craiova. Perioada dificilă
pe care o traversăm cu toții nu ne
împiedică să continuăm investițiile
în infrastructura educațională a
Craiovei, din fonduri europene nerambursabile.
Primarul Mihail Genoiu a semnat,
astăzi (n.r. - ieri), două contracte de
finanțare pentru două unități de
învățământ preuniversitar. „Chiar
dacă traversăm o perioadă grea
pentru noi toți, unele lucruri trebuie
să meargă înainte. Iar educația

copiilor este unul din aceste domenii. Motiv pentru care Primăria
Craiova continuă investițiile în infrastructura școlară, iar astăzi am
semnat două contracte de finanțare
nerambursabilă din fonduri europene – unul de care se vor bucura
cei peste 1.200 elevi de la Școala
Gimnazială Mircea Eliade și un alt
contract ce va consta în reabilitarea
Grădiniţei cu program prelungit Căsuţa cu Poveşti. Investiția de la Școala Mircea Eliade este una complexă
și include construirea unui corp de
clădire P+2 cu săli de clasă, labo-

ratoare, bibliotecă, sală de sport,
dotări și echipamente, atât pentru
sala de sport cât și pentru laboratoare. Valoarea totală a ambelor
proiecte este de 20,225,975.21
lei, adică aproximativ 4.2 milioane
euro”, a declarat Mihail Genoiu,
Primarul Municipiului Craiova.
Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul
Craiova prin construcția / reabilitarea
/ modernizarea / extinderea / echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade”,
în valoare de 12.244.751,97 lei,
presupune construirea unei clădiri noi

cu săli de clasă, laboratoare (chimie,
fizică, informatică, geografie-biologie), bibliotecă, sală de sport (cu
vestiare, dușuri, grupuri sanitare,
dotări), sală „after-school”. Suprafața construită a noii clădiri va fi de
594,00 mp iar suprafața desfășurată
de 1.422,00 mp.
Al doilea proiect, „Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea
infrastructurii unităţilor de învăţământ
din municipiul Craiova - Grădiniţa cu
program prelungit Căsuţa cu Poveşti”,
presupune extinderea prin mansardare a clădirii pe toată suprafața
acesteia (935 mp), construirea unui
lift pentru acces persoane, reabilitarea termică a clădirii, reabilitarea
termică a sistemului de încălzire,
apă caldă menajeră, instalarea unor
sisteme alternative de producere a
energiei termice, instalare, reabilitare și modernizare a sistemului de
climatizare, a instalației de iluminat în
clădire și amenajări exterioare: loc de
joacă, teren de sport, refacere alei și
trotuare, împrejmuire. De asemenea,
proiectul include și dotări interioare
specifice pentru fiecare încăpere din
clădirea extinsă și reabilitată. Astfel,
se va achiziționa mobilier și dotări
pentru sălile de clasă, mobilier pentru sala de sport, sala de festivități,
sala multifuncțională, dotări cabinete medicale, echipamente pentru
bucătărie, dotări sala de mese, dotări
exterioare, echipamente IT, dotări
PSI precum și alte dotări necesare
funcționării. Valoarea totală a proiectului este de 7.981.223,24 lei.
Serviciul Imagine
Primăria Craiova
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Pițurcă, năucit de moartea lui
Martin Tudor

Foto: Sport Pictures
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Decesul lui Martin Tudor a fost
un șoc pentru oamenii de fotbal din
România. Unul dintre cei mai afectați
de moartea fostului portar a fost
Victor Pițurcă. Cei doi au colaborat la
mai multe echipe. Ultima aventură a
celor doi a fost la Craiova.
„M-am trezit mai târziu astăzi, iar
fix în acel moment mă apela Vali Argăseală, de la el am aflat. Apoi, când
m-am uitat pe telefon aveam sute de
mesaje pe tema asta. Sincer, şi acum
încerc să-mi revin şi parcă nu reuşesc,
atât de tare m-a bulversat şi m-a
năucit această tragedie. Sunt dezorientat complet. A fost unul dintre copiii
mei, eu aşa l-am considerat. L-am
avut fotbalist, apoi a lucrat alături
de mine în ultimii ani. Eram atât de
apropiat de el şi aveam o relaţie atât
de bună, încât repet, îl percepeam ca
şi pe copilul meu”, a declarat Pițurcă
pentru gsp.ro.
Martin Tudor a încetat din viață la
43 de ani, iar Victor Pițurcă nu știa că
acesta avea probleme atât de serioase de sănătate, ba chiar l-a certat pe
Oprița pentru că nu i-a spus despre
problemele cardiace ale lui Tudor.
„Nu îl știam cu probleme, nicio-

dată nu mi-a lăsat să înţeleg că are
ceva. Mai devreme însă am vorbit
cu Opriţa şi l-am certat fiindcă nu
mi-a zis că Martin Tudor a avut acel
preinfarct acum un an. Dacă aş fi
ştiut, îi interziceam să mai fumeze, îl
trimiteam la medic pentru a se testa
mai des. Fuma cam două pachete pe
zi. Ţigările fac mult rău mai ales dacă
ai boli de inimă, de plămâni. Plus că la
el s-au adunat şi supărările din viaţa
privată. A divorțat, ținea foarte mult
la copiii săi”, a mai spus Pițurcă.

PUBLICITATE
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S-a stabilit când vor avea loc
Jocurile Olimpice

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Comitetul Olimpic Internațional,
Comietul Paralimpic Internațional,
Comitetul de Organizare Tokyo 2020,
administrația Tokyo și Guvernul Japoniei au anunțat noile date pentru
Jocurile Olimpice și Paralimpice.
Ediția 32 a Jocurilor Olimpice va
avea loc în perioada 23 iulie – 8 august 2021, după ce programarea ei
inițială, în acest an, a fost amânată
ca efect al pandemiei COVID-19.
Totodată, ediția Jocurilor Paralimpice

a fost fixată pentru 24 august – 5 septembrie 2021. Decizia a fost justificată
prin dorința de a proteja sănătatea
sportivilor și a tuturor celor implicați,
împiedicând în același timp răspândirea virusului COVID-19, de a apăra
interesele sportivilor și ale sporturilor
olimpice, totul în acord cu calendarul
sportiv internațional la nivel global.
Perioadele stabilite vor oferi autorităților din domeniul medical și
tuturor celor responsabili de organizarea Jocurilor Olimpice suficient
timp pentru adaptarea la contextul
pandemic în evoluție. În același timp,
se pot finaliza cu succes toate fazele

de calificare la turneul final, pentru
toate disciplinele olimpice.
Echipa națională de fotbal a
României este calificată la Jocurile
Olimpice după o pauză de 56 de
ani. Tricolorii au reușit acest lucru în
urma prestației de la EURO Under
21, în vara trecută, când selecționata
pregătită de Mirel Rădoi a ajuns în
semifinale.
PUBLICITATE
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Craioveanul Silviu Lung, în „meciul”
internaționalilor din părinți internaționali!

O echipă a Federației Române de
Fotbal a analizat toți cei peste 2.000
de jucători convocați în ultimul an la
naționalele de seniori ale tuturor celor
55 de țări UEFA, selectând fotbaliștii ai
căror tați au fost la rândul lor jucători
de națională.
Printre cei 44 de jucători descoperiți de federali s-au aflat și 3
români, Silviu Lung junior, Răzvan
Marin și Ianis Hagi.
„Am alcătuit două echipe foarte
competitive și superofensive, având
în vedere că doar 6 din cei 44 sunt
fundași. Pe listă sunt și trei români
ce provin din foști internaționali. La
fluierul de start al partidei imaginare, doar Ianis Hagi e titular, pentru
că Thiago Alcantara, Mkhitaryan și
Oxlade-Chamberlain l-au lăsat deocamdată pe bancă pe Răzvan Marin.
La fel, Silviu Lung își așteaptă șansa,
titulari fiind portari de la Juventus și
Leicester”, se arată pe site-ul oficial
al Federației române de fotbal.
Momentan, craioveanul Silviu
Lung evolează la Kayserispor, iar în
situația provocată de coronavirus,
portarul trebuie să stea departe de
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familie. Fotbalistul a povestit, pe data
de 22 martie, cum arătau lucrurile în
Turcia.
„Aici sunt aproximativ 1.000 de
oameni infectați și 21 de morți. Pen-
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tru moment, antrenamentele au fost
suspendate și așteptăm noile decizii.
Ni s-a comunicat că nu avem voie să
părăsim țara. Așteptrăm să vedem ce
decizii se vor lua în funcție de răspân-

4.8254
227.3269

4.3983
5.4230

direa virusului”, a declarat Silviu Lung
junior pentru Digi Sport, cu mai bine
de o săptămână în urmă.
Sursa: frf.ro
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