Jurnalul Olteniei

Preț: 1,2 LEI		

Nr. 1194 An: V

MIERCURI, 4 MARTIE 2020

COTIDIAN REGIONAL INDEPENDENT

website: www.jurnalulolteniei.ro / e-mail: office@jurnalulolteniei.ro

5

Testele pentru
coronavirus,
făcute în Craiova
3

Coronavirus.
Oltenii ignoră
izolarea la
domiciliu

„Pistolarul” de la
Breasta a fost
menținut în arest
preventiv

Banii
Mehedinţiului,
blocaţi
în interese
politice

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4

2

OLT

Miercuri, 4 Martie 2020

Coronavirus. Oltenii ignoră izolarea la domiciliu

În judeţul Olt izolarea la
domiciliu, în contextul
apariţiei cazurilor de
coronavirus şi în România,
pare să fie opţională.
O femeie a fost dată în
consemn la frontieră
după ce, deşi trebuia să
rămână în casă, a plecat
spre aeroport pentru a se
întoarce în Italia. Nu este
primul caz.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Femeia dată în consemn la
frontieră are 41 ani şi este din Slatina.
Ea se afla în izolare la domiciliu, dar
luni, medicul de familie care trebuia
să o verifice nu a mai găsit-o. A fost
sunată, iar femeia a spus că pleacă
în Italia, fără a da prea multe detalii
şi şi-a închis telefonul.
„În data de 02.03.2020, în urma
informaţiilor telefonice culese de
la medicul de familie, o persoană
din localitatea Slatina a părăsit
adresa de izolare la domiciliu, motiv
pentru care reprezentanţii DSP Olt
– Compartimentul de Supraveghere
şi Control BT – au apelat telefonic
persoana în cauză, care a declarat că
nu prezintă semne specifice bolii şi că
este în drum spre aeroport, pentru a
se întoarce în Italia, motiv pentru care
am apelat Serviciul 112, în vederea
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anunţării evenimentului”, au precizat
reprezentanţii DSP Olt.
Poliţiştii au dat-o consemn la
frontieră şi au deschis dosar penal
pe numele ei.
„Am fost sesizaţi în jurul orei
12.55 de către reprezentanţii DSP
Olt asupra faptului că o femeie de
41 ani din Slatina, care se afla în
izolare la domiciliu fiind monitorizată
de către DSP nu a mai fost găsită.
În urma contactării telefonice ar fi
spus că este în drum spre aeroport,
după care şi-a închis telefonul.
S-a întocmit dosar penal pentru
zădărnicirea combaterii bolilor, fiind
dată în consemn la frontieră”, au
declarat reprezentanţii IPJ Olt.
Până la închiderea ediţiei, ea nu
a fost găsită.
Duminică, o altă olteancă a fost
sancţionată după ce a plecat de
acasă, din Oboga, unde era în izolare.
Femeia a fost în vizită la o vecină.
„În data de 1 martie 2020, am
constatat că o persoană din comuna
Oboga a părăsit adresa de izolare la
domiciliu, motiv pentru care împreuna
cu Comitetul Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă s-a apelat serviciul 112,
în vederea anunţării evenimentului.
O c o m i s i e m i x t ă fo r m a t ă d i n
reprezentanşii Serviciului de Control
în Sănătate Publică Olt din cadrul DSP
Olt şi Poliţia Română s-a deplasat la
faţa locului, ocazie cu care s-a aplicat
o sancţiune contravenţională pentru
nerespectarea condiţiilor de izolare la
domiciliu. În acest moment persoana
este izolată la domiciliu”, arată DSP
Olt.
Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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Sâmbătă, un bărbat de 41 de ani,
din Slatina, recent întors de la Milano,
Italia, și care se afla izolat la domiciliu
a plecat spre Craiova fără să spună.
Ba mai mult, la intrarea în ţară, el
declarase date nereale în legătura cu
adresa de domiciliu la intrarea în țară.
„Am primit chestionarul pe care
bărbatul l-a completat la intrarea în
țară și ne-am dat seama că dânsul
date incomplete în legătură cu adresa
de domiciliu. L-am contactat telefonic
și dânsul ne-a spus că ar dori se plece.
Am anunțat organele competente,
respectiv Poliția Română”, au precizat telefonic cu acesta şi l-au convins
cei de la DSP Olt.
să se întoarcă. I-au dat şi o amendă
Poliţiştii au reuşit să ia legătura pentru ce a făcut.
			

			

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 9 MARTIE – 15 MARTIE 2020

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

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Malu
Mare

09:00 - 17:00

Craiova

PT 322 - cart. Corniţoiu, magazine zona
Unitaţii Militare

09:00 - 17:00

Poiana
Mare

PTA 1 Tunarii Noi, PTA UM Tunarii Noi

09:00 - 16:00

Craiova

PT 119 - străzile: Colonel Demetriade
Scarlat, 1 Decembrie 1918, zona blocurilor:
D32, D33, D34, H5, H6, P1, P2, G6, G7, R4a,
R4, R5, R6, R7

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 16:00

Craiova

PT 352 - cart. Brazda lui Novac, străzile:
Păltiniş, Lămăiţei, Gen. C. Argetoianu, zona
blocurilor: K7, K8, K9, K10, K11, K12, I1,
I2, I3

09:00 - 17:00

Craiova

PT 336 - străzile: Sărari, Henri Coandă, Al.
Mirceşti, Putnei, Spitalul Clinic Victor Babeş

Craiova

PT 385 - Avicola Bucovăţ, S.C. OLTEX S.R.L.,
SC EUROPROTECT SAFETY, S.C. BEVIGIM
IMPEX S.R.L.

06.03

10.03

09:00 - 17:00

Zona de întrerupere
PTA 1 Preajba, PTA 2 Preajba - client
vulnerabil Oana Anghel, str. Bujorului, nr.
33, PTA 3 Preajba, PTA 4 Preajba, PTAB
SEMTEST, PT terţi: PT Porcine Făcăi, PT
Solarex, PT Lucky Agro, PT Făină Furaje
Făcăi, PT Motel Preajba, PT Mal Group,
PTCZ SEMTEST

PT 123 - străzile: Brazda lui Novac, Mareşal
Averescu, Nicolae Vulovici, Dacia - parţial,
zona blocurilor: D12, D13, D14, D16, D17,
D18, D19, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13,
M14, E3, M5, M6, F4, F5, F6

09:00 - 17:00

Bucovăţ

PTA 471 Palilula, PTA 472 Palilula, PTA 474
Cârligei, PT 232 Bucovăţ

09:00 - 17:00

Basarabi

PTA 1 Basarabi, PTA 2 Basarabi, PTA 3
Basarabi, PTA 4 Basarabi

09:00 - 17:00

Băileşti

PTCZ A.I. Cuza Băileşti - bl. 6, sc. 1 şi bl.
6, sc. 2

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 fost
menținut în arest preventiv

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

Tribunalul Dolj a amânat pentru
data de 11 martie a.c. rejudecarea
procesului „pistolarului” de la Breasta,
Ștefan Cosmin Vasile, în vederea
continuării administrării de probatorii,
și l-au menținut pe inculpat în spatele
gratiilor: „Menţine măsura arestului
preventiv luată faţă de inculpatul

Ştefan Vasile Cosmin, prin încheierea
nr. 184/29.07.2017, pronunţată de
judecătorul de drepturi şi libertăţi din
cadrul Tribunalului Dolj. În temeiul
art. 242 alin. 2 C.p.p. Respinge, ca
nefondată, cererea de înlocuire a
măsurii arestului preventiv cu măsura
controlului judiciar. Cheltuielile judiciare
rămân în sarcina statului. Cu drept de
contestaţie în termen de 48 ore de la
comunicare . Pronunţată în şedinţa
publică”, se arată în hotărârea instanței.
Acuzat de tentativă la omor,
nerespectare a regimului armelor şi
muniţiilor, uz de armă fără drept şi
tulburarea ordinii şi liniştii publice,
bărbatul a recunoscut comiterea
faptelor și a cerut să beneficieze de
reducerea limitelor de pedeapsă, fiind
condamnat, în luna iulie 2019, la o
pedeapsă totală de 4 ani închisoare și
menținut în stare de arest preventiv.
Faptele pentru care a fost
condamnat bărbatul s-au petrecut
în noaptea de 27/28 iulie 2018, când
polițiștii craioveni au fost sesizați că,
pe bulevardul 1 Mai din municipiu, au
fost trase mai multe focuri de armă.
La fața locului, oamenii legii au găsit
un autoturism Honda, abandonat,
care prezenta avarii. Din primele
cercetări, polițiștii au stabilit faptul
că șoferul mașinii respective s-ar fi
șicanat în trafic cu un alt conducător
auto, aflat la volanul unui Porsche,
între cele două vehicule având loc o
coliziune. După aceasta, unul dintre
pasagerii din Porsche a tras mai multe
focuri de armă către cealaltă mașină.
În urma incidentului, Ion Baldovin
Tomescu, de 25 de ani, a fost rănit,
ajungând la Spitalul Clinic Județean
de Urgență Craiova pentru îngrijiri
medicale, cu o plagă împușcată
la antebrațul stâng. În cauză a
fost constituită o echipa complexă
formată din polițiști din cadrul Poliției
municipiului Craiova, Serviciul de
Investigații Criminale și un procuror
din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Dolj, care a demarat
cercetările în vederea identificării
și tragerii la răspundere penală a
autorilor acestor fapte. Oamenii legii
au reușit identificarea pistolarului,
Ștefan Cosmin Vasile, de 32 de ani,
din Breasta, astfel că, sâmbătă dupăamiază, 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 înregistrânduse pe 19 decembrie 2019 la Tribunalul
Dolj.
Atât inculpatul, nemulțumit de
pedeapsă, cât și procurorii Parchetului
de pe lângă Tribunalul Dolj au făcut
apel, iar Curtea de Apel Craiova a
decis rejudecarea cauzei la instanța
de fond.
Camelia SÂRBU

Poliţist, prins cu gunoiul la
marginea drumului. Ar fi spus
că aruncă „nişte pisici”

Un poliţist a fost surpins când
arunca gunoaie pe margina drumului.
El i-ar fi spus celui care l-a tras la
răspundere că nu aruncă gunoi, ci
„nişte pisici”. Este vorba despre N.B.,
un poliţist de la Poliţia Bucovăţ, iar cel
care l-a prins în fapt este afaceristul
local Adrian Cherciu.
„Venind spre serviciu am surprins
un polițist (inițial am crezut că este
local, însă am fost atenționat că nu
este așa și rectific) care și-a oprit
mașina pe marginea drumului, lângă
un loc viran pe str. Bucovăț, și a
început să-și golească sacul de gunoi
scos din portbagaj. I-am strigat să-i
fie rușine, iar singura sa apărare a
fost că nu aruncă gunoiul, ci aruncă...
niște pisici! Nu știu adevărul pt. că
bălăriile de pe marginea drumului
sunt înalte, însă indiferent de situație,
actul în sine mi se pare descalificant”,
a scris Cherciu pe facebook.
Reprezentanţii Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Dolj au precizat

că se fac verificări cu privire la cele
semnalate.
“Având în vedere aceste informații,
conducerea IPJ Dolj a dispus
efectuarea de verificări de către Biroul
Control Intern.
În funcție de aspectele ce vor fi
constatate se vor dispune măsurile
legale ce se impun”, arată IPJ Dolj.
Poliţistul susţine că, de fapt,
a observat o pungă pe marginea
drumului în care „mişca ceva”. A
desfăcut-o şi a văzut că este vorba
despre un pui de pisică, ar fi spus
poliţistul, susţinând că l-a eliberat.
Eliza RADU
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Banii Mehedinţiului, blocaţi în
interese politice

Pentru a-şi arăta
supremaţia pe plan local,
reprezentanţii PSD şi
PNL Mehedinţi se joacă
cu banii judeţului. Este
vorba despre preşedintele
Consiliului Judeţean,
Aladin Georgescu, şi
prefectul de Mehedinţi,
Cristinel Pavel.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Prefectul de Mehedinți a atacat în
instanța de contencios administrativ
Hotărârea nr. 18/18.02.2020 a
Consiliului Județean Mehedinți
privind aprobarea bugetului propriu
al județului pentru acest an,
considerând-o nelegală. Motivul –
faptul că CJ Mehedinţi nu a alocat,
din bugetul propriu, bani pentru
asigurarea funcţionării Direcţiei
de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului.
”Consiliul Județean Mehedinți
nu a respectat prevederile legale
în vigoare la adoptarea proiectului
de buget pe anul 2020, în sensul
de a aloca de la bugetul propriu
al județului Mehedinți, pe lângă
suma de 10.539 mii lei primită de
la bugetul de stat, sumele necesare
pentru asigurarea funcționării

DGASPC Mehedinți, aflată în
directa coordonare și subordonare
a Consiliului Județean Mehedinți”,
a spus prefectul Cristinel Pavel,
conform psnewsmehedinţi.ro.
În schimb, într-o postare pe
pagina de facebook a Consiliului
Judeţean (CJ) Mehedinţi, Aladin
Georgescu, preşedintele instituţiei, îl
acuză pe Virgil Popescu, preşedinte
PNL Mehedinţi şi ministru al
Economiei, că blochează banii
judeţului, atât pentru investiţii cât
şi pentru salariile angajaţilor din
instituţiile subordonate CJ. De ce
îl acuză pe Popescu? Pentru că
prefecul Pavel este finul acestuia,
afirmă Georgescu.
„Într-o logică iresponsabilă,
președintele PNL Mehedinți și
actual ministru al Economiei,
Virgil Popescu a pus stăpânire pe
Instituția Prefectului din județul
Mehedinți. După ce și-a numit finul
în funcția de prefect, dă comenzi
politice iresponsabile doar pentru
a-și satisface setea de putere, fără
să ia în calcul urmările.
A s t fe l , a c e r u t a t a c a re a î n
instanță, de către prefect, a Hotărârii
Consiliului Județean Mehedinți prin
care s-a aprobat bugetul anului 2020.
Așa cum probabil nu a anticipat,
neavând prea multe cunoștințe
despre administrație, acest demers
a paralizat întreaga activitate a
Consiliului Județean Mehedinți.
Practic, după atacarea în contencios

administrativ a bugetului, sunt
blocate investițiile din bugetul
propriu cum ar fi , spre exemplu,
reabilitarea Policlinicii din Strehaia
și a Spitalului din Vânju Mare,
investițiile din fonduri europene, în
număr de 21, pentru care fuseseră
alocate cote de cofinanțare și alte
sume pentru cheltuieli neeligibile.
Totodată, nu se pot face plăți pentru
cheltuieli materiale și salarii ale
angajaților aparatului administrativ
și instituțiilor din subordine”, a
explicat Aladin Georgescu, în
postare de pe facebook.
El a continuat: “În plus, nu
numai că guvernul din care face
parte Virgil Popescu nu a alocat
banii necesari pentru plata salariilor
Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului, dar
a blocat și demersurile noastre,

ale Consiliului Județean, începute
pentru ca oamenii să nu aibă de
suferit și să își primească banii.
Este pentru prima dată în istoria
cunoscută de noi când bugetul
județului este atacat, iar din cauza
acestui demers nu se pot aloca
bani pentru gestionarea alertei
de CORONAVIRUS. Când Comisia
Europeană a schimbat nivelul de
risc privind coronavirusul în UE de
la moderat la ridicat, noi nu putem
aloca fonduri pentru refacerea
stocurilor de materiale de protecție și
dezinfectanți la Spitalul Județean de
Urgență din Drobeta Turnu Severin
și nu putem aloca banii necesari
amenajării unor spații speciale
pentru tratarea eventualelor cazuri
care se pot confirma în Mehedinți”,
a mai afirmat Georgescu.

Chirilă, incompatibil. A ţinut de scaunul
din CJ Mehedinţi când era la minister
Alin Chirilă, fost secretar de
s t a t l a M i n i s t e r u l D e z vo l t ă r i i
Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene, acum angajat
al Consiliului Judeţean Mehedinţi,
este acuzat de incompatibilitate.
Conform Agenţiei Naţionale de
Integritate (ANI), pesedistul a fost
şi secretar de stat şi director la CJ
Mehedinţi în acelaşi timp.
“Agenţia Naţională de Integritate
a constatat faptul că în perioada
16 ianuarie 2017 - 06 iulie 2018,
CHIRILĂ VIRGIL ALIN, fost Secretar
de stat la Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice
şi Fondurilor Europene, s-a aflat

în stare de incompatibilitate,
î n t r u c â t a e xe r c i t a t s i m u l t a n
funcţia publică de conducere de
director executiv adjunct în cadrul
Direcţiei Managementul Proiectelor,
D e z v o l t a r e D u r a b i l ă , Tu r i s m
din cadrul Consiliului Judeţean
Mehedinţi şi funcţia de secretar de
stat la MDRAPFE”, arată ANI.
Po t r i v i t A g e n ţ i e i , C h i r i l ă a
încălcat dispoziţiile art. 94, alin.
(1) şi (2), lit. a) din Legea nr.
161/2003, potrivit căruia “(1)
Calitatea de funcţionar public este
incompatibilă cu orice altă funcţie
publică decât cea în care a fost
numit, precum şi cu funcţiile de
demnitate publică. (2) Funcţionarii

publici nu pot deţine alte funcţii
şi nu pot desfăşura alte activităţi,
remunerate sau neremunerate,
după cum urmează: a) în cadrul
autorităţilor sau instituţiilor publice
(...)”, coroborate cu dispoziţiile art.
34, alin. (2) din Legea nr. 188/1999,
în vigoare până la data de 06 iulie
2018, potrivit căruia “(2) Înalţii
funcţionari publici şi funcţionarii
publici de conducere pot fi numiţi în
funcţii de demnitate publică numai
după încetarea, în condiţiile legii, a
raporturilor de serviciu.”
El a depus la dosarul de evaluare
un punct de vedere în exercitarea
dreptului la apărare.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
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Testele pentru coronavirus,
făcute în Craiova

Testele pentru
depistarea
coronavirusului vor
fi realizate la Spitalul
de Boli Infecțioase
și Pneumoftiziologie
„Victor Babeș” Craiova,
aici urmând a fi primite
probe din toate judeţele
Olteniei.
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro

Prefectul judeţului Doljul, Dan
Narcis Purcărescu, a anunțat că, din
dimineața zilei de miercuri, în Craiova
va exista echipament special pentru
testarea persoanelor bănuite de
infecție cu noul COVID-19.
Echipamentul este adus de la
Spitalul Matei Balș din capitală și
va fi instalat într-un spațiu special
amenajat la Spitalul de Boli Infecțioase
și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”
din Craiova, unde va rămâne până
când virusul va dispărea din România.
„Voiam să vă spun că începând
de mâine de dimineață, Spitalul
de Contagioși deține/este în
posesia și va putea să lucreze cu
echipamentul pentru efectuarea
analizelor, probelor prelevate de la
suspecții de coronavirus, deci de
mâine dimineață noi nu mai trimitem
probele la București, vor fi lucrate
aici la Craiova”, a declarat, marţi,
prefectul județului Dolj, Dan Narcis
Purcărescu.
De miercuri, toate probele
p r e l e va t e d e l a s u s p e c ț i i d e
coronavirus din Dolj și din județele
vecine vor fi aduse în Craiova pentru
a fi analizate, astfel, procesul devine
unul mult mai rapid şi mai eficient.
„A fost adus un laborator de la
București, de la Spitalul Balș. În
cadrul Spitalului de Contagioși este
un spațiu special amenajat pentru
așa ceva, sunt persoane instruite ca
să preleveze probele, să facă analizele
pentru coronavirus”, a adăugat
prefectul.
În prezent, în Dolj, sunt în carantină
10 persoane și 370 sunt izolate la
domiciliu. Dintre cele 7 stewardese
care au călătorit cu italianul infectat,
3 sunt încă în carantină, iar rezultatul
analizelor pentru bărbatul internat

la Spitalul de Boli Infecțioase este
negativ pentru COVID-19.
Măsurile în Dolj a fost luate după
ce un italian care s-a dovedit că avea
coronavirus a ajuns în Craiova.
Ministerul de Interne a informat
că italianul depistat pozitiv cu virusul
COVID-19 a aterizat pe aeroportul
din Craiova în data de 18 februarie.
În perioada în care acesta a fost
în România, a locuit în județul Gorj
unde a luat contact cu soacra sa și
cu alte persoane. El a plecat de pe
Aeroportul Craiova pe 22 februarie,
înapoi în Italia.
Între timp, în România a fost
confirmat al patrulea caz de
coronavirus. Este vorba despre un
bărbat de 47 ani din Timişoara.
Acesta a intrat în contact cu o femeie
de 38 de ani, tot din Timiş, şi ea
diagnosticată cu coronavirus. Şi în
Cluj, o persoană care are virusul
chinezesc este internată în spital.
Bărbatul din Gorj, care avusese
contact cu italianul şi pentru care
testul ieşise pozitiv la coronavirus,
pentru ca alte teste făcute la câteva
zile să iasă negative, urma a fi
externat marţi din Spitalul Matei Balş
din capitală.

MEHEDINȚI
BICAP a dat pe
mâna Parchetului 11
administratori de bloc

Lucrătorii Biroului de Îndrumare și
Control al Asociațiilor de Proprietari
din cadrul primăriei Drobeta Turnu
Severin au sesizat în anul 2019
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Drobeta Turnu Severin în 11 cazuri,
unde s-au constatat minusuri
importante în gestiune. Zilele trecute,
în sala mică a Palatului Administrativ,
a avut loc ședința Comisiei de
Dialog Social, unde a fost prezentat
Raportul de activitate pe anul 2019 și
Programul de activități pe anul 2020
al Biroului de Îndrumare și Control al
Asociațiilor de Proprietari din cadrul
Primăriei municipiului Drobeta Turnu
Severin.
,,A fost prezentat un raport de

activitate al Biroului de Îndrumare și
Control al Asociațiilor de Proprietari
al Primăriei municipiului Drobeta
Turnu Severin pe anul 2019. Pe
parcursul anului, au fost diverse
probleme, divergențe de rezolvat
între proprietari și conducerile
asociațiilor de proprietari, probleme
care tergiversează de ani mulți și
pe care opinia publică le cunoaște
foarte bine. De aceea, am propus ca
într-o viitoare întâlnire să chemăm
toți reprezentanții asociațiilor de
proprietari împreună cu reprezentanții
Primăriei pentru a încerca rezolvarea
tuturor acestor probleme”, a declarat
prefectul Cristinel Pavel.
Iulian Gogonea

Focar de pestă porcină
africană, de la un mistreț,
la Burila Mare

La Prefectura Mehedinți a fost
convocat Comitetul Judeţean pentru
Combaterea Bolilor ca urmare a
confirmării unui nou focar de pestă
porcină africană la un mistreţ vânat
în data de 16 februarie a.c., pe fondul
de vânătoare 23 Burila Mare, ce
aparţine AJVPS Mehedinţi.
S-a stabilit delimitarea zonei
afectate de 13 km, timp în care se
vor face vânători care să nu disloce

efectivul de mistreţi. De asemenea,
responsabilii fondurilor de vânătoare
au obligaţia să ia legătura cu DSVSA
Mehedinţi pentru a anunţa când
efectuează partidele de vânătoare
pentru recoltarea probelor şi orice
suspiciune de boală pentru a stabili
măsurile stricte ce se impun în
vederea prevenirii extinderii PPA în
judeţ.
Iulian Gogonea
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Inspectorii sanitar-veterinari din Gorj
au aplicat amenzi de zeci de mii de
lei unor fast food-uri
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Inspectorii sanitar-veterinari au
amendat mai multe unități de tip
fast food. Una dintre unități a fost
amendat că 10.000 de lei pentru că
o serie de spații erau neigienizate.
„Suprafețele interioare ale incintei
sunt neigienizate (plafon înnegrit de
fum, pereți și paviment cu urme de
grăsime); fereastra care se deschide
spre mediul exterior nu este prevăzută
cu plasă de protecție împotriva
dăunătorilor; aparatura frigorifică
este neigienizată; una din chiuvete nu
prezintă facilități igienice de spălare
și uscare a mâinilor personalului“, a
precizat Sorin Ștefănescu, directorul
Direcției Sanitar Veterinare și pentru

Siguranța Alimentelor (DSVSA) Gorj,
potrivit igj.ro.
Substanțele de curățenie care erau
depozitate în spațiul de prelucrare a
produselor, dar și alte nereguli au
fost descoperite de inspectori la un
alt fast-food. Și în acest caz, amenda
a fost de 10.000 de lei.
„Recipienții cu carne de porc
tranșată sunt depozitați direct pe
pavimentul neigienizat; personalul nu
deține echipament de lucru complet
(absență protecție păr, mănuși de
unică folosință); nu s-a facut dovada
existenței fișelor de aptitudine ale
personalului lucrător; echipamentul
și substanțele de curățenie sunt
depozitate în spațiul de prelucrare a ingrediente); lipsa dezinfectanților
produselor; nu sunt afișate informații pentru mâinile personalului lucrător;
utile consumatorilor (alergeni, nu se face dovada efectuării

operațiunilor DDD“, a mai precizat
directorul DSVSA Gorj, potrivit sursei
citate.

A pierdut controlul volanului și a ajuns
într-un cap de pod

Polițiștii din cadrul Postului de
Poliție Săcelu au depistat un bărbat
în vârstă de 34 de ani, din comuna
Scoarța, care, în timp ce conducea
un autoturism, pe DJ 665 Săcelu, a

pierdut controlul direcției, a părăsit
partea carosabilă și a intrat în
coliziune cu un cap de pod. Șoferul nu
a pățit nimic, iar în urma impactului
au rezultat doar pagube materiale.

„Conducătorul auto a fost testat
cu aparatul etilotest, rezultând o
concentrație de 0,99 mg/l alcool pur
în aerul expirat, fiind transportat la
spital, pentru recoltarea de probe
biologice de sânge, în vederea
stabilirii alcoolemiei”, spun polițiștii
gorjeni.
În cauză s-a întocmit dosar penal
sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de conducerea unui autovehicul pe
drumurile publice, de către o persoană
aflată sub influenţa alcoolului.
Cătălin ANGHEL
spus că vecinii se află într-un conflict.
„Când victima a reușit să iasă PUBLICITATE
din curtea locuinţei unde fusese
agresat, tânărul l-ar fi urmărit
şi l-ar fi ameninţat cu un obiect
tăietor-înţepător, fapte prin care
a fost tulburată ordinea și liniștea
publică. Persoana vătămată a fost
preluată de un echipaj al ambulanţei
şi transportată la spital, pentru
acordarea de îngrijiri medicale”,
transmit reprezentanții IPJ Gorj.
În cauză s-a întocmit dosar penal
sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
lovire sau alte violenţe şi tulburarea
ordinii si liniștii publice, agresorul fiind
reținut pentru 24 de ore și introdus
în Centrul de Reținere și Arestare
Preventivă al IPJ Gorj.
Cătălin ANGHEL

Localnic din Văgiuleşti,
bătut de un tânăr din
judeţul Hunedoara

Un tânăr în vârstă de 28 de ani,
din judeţul Hunedoara, în timp ce
se afla în vizită la unchiul său, din
comuna Văgiuleşti, ar fi fost bătut
de vecinul în vârstă de 58 de ani,
care se afla, de asemenea, în curtea
unchiului său. Altercația a ajuns în
atenția Poliției după ce o femeie, din
comuna Văgiuleşti a sunat la 112 și a
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Accidentele nu le dau pace polițiștilor vâlceni
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Un bărbat de 56 de ani, din
comuna Racovița, care s-a urcat
beat la volanul unui autoturism, a
părăsit partea carosabilă și a lovit
un cap de pod. Accidnetul a avut loc
în noaptea de 01 martie 2020, pe
Valea Oltului – DN 7, la kilometrul

210+800, pe raza localității Proieni.
Se pare că nimeni nu a fost rănit în
urma impactului. Conducătorul auto
s-a ales cu un dosar penal, după
ce poliţiştii rutieri au constatat că
el avea o alcoolemie de 0,95 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a
fost condus la o unitate spitalicească
în vederea recoltării a două probe
biologice de sânge, iar pe numele lui
au fost întocmite acte premergătoare
urmăririi penale pentru săvârșirea
infracțiunii de conducerea unui
vehicul sub influența alcoolului.
La 24 de ore distanță, patru
persoane au fost rănite într-un accident
e DN 7, la kilometrul 166+780m, pe
raza localității Budești, judeţul Vâlcea.
Potrivit oamenilor legii, şoferul unei
autoutilitare, ce se deplasa pe sensul
de mers Vâlcea – Pitești, a pătruns
pe sensul opus de mers şi a intrat
în coliziune cu un autocamion ce se
deplasa regulamentar. Se pare că,

Au început plantările
de primăvară în
Râmnicu Vâlcea

Aproape 50 de arbori de magnolie
au început să fie plantaţi de către
Pieţe Prest în mai multe zone
din Râmnicu Vâlcea de la finele
săptămânii trecute. Acțiunea se
desfășoară în cadrul campaniei de
primăvară.
„Măsura este parte dintr-un
program mai amplu care vizează,
la jumătatea acestei luni, sădirea
a peste 200 de copaci (tei, castani,
arţari etc.), într-o acţiune în care
vor fi implicaţi şi mai multe zeci
de voluntari. În ultima perioadă,
Pieţe Prest a derulat o acţiune de
toaletare a arborilor, inclusiv, acolo
unde s-a impus, efectuarea unor
tăieri de regenerare (aşa cum sunt

definite în studiile de specialitate),
menite să formeze o coroană mai
stabilă şi compactă, care, în condiţii
meteorologice extreme, tot mai
frecvente în ultima perioadă, să
nu conducă la distrugeri provocate
de ruperea unor crengi sau
dezrădăcinarea unor copaci”, se
arată într-un comunicat al Primăriei
Râmnicu Vâlcea.
Astfel de tăieri de regenerare, care
se fac în perioada de repaus vegetativ
la fiecare 5-7 ani, au fost realizate
şi în anii trecuţi în Râmnicu Vâlcea.
Potivit reprezentanților primăriei,
arborii vizaţi au în prezent un debut
ferm al viitoarelor coroane.
Cătălin ANGHEL

Sursă foto: gazetavalceana.ro
ambele autovehicule au intrat în
coliziune cu un alt autocamion ce se
deplasa în spatele autoutilitarei, iar
în urma accidentului, 3 persoane au
fost rănite grav și încă un om s-a ales
cu leziuni ușoare.
Dimineața, la o distanță de câteva
ore, două persoane au fost la un pas
de tragedie, după ce autoturismul în

care se aflau a fost lovit de un tren
în zona Gării Dăești, la trecerea la
nivel cu calea ferată fără barieră,
însă semnalizată acustic şi luminos.
Echipaje de la SMURD Vâlcea şi de la
Ambulanţa Vâlcea au fost nevoite să
intevină pentru a transporta victimele
la Unitatea de Primiri Urgenţe din
cadrul Spitalului Judeţean Vâlcea.

ISU Vâlcea îi invită
pe cetățeni să devină
voluntari

Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă le propune
oamenilor să devină voluntari în
cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii
de Urgenţă din România. Proiectul,
numit „Salvator din pasiune”, a
început pe data de 2 martie 2020 și
are la bază beneficiile activităţilor de
voluntariat.
Condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească cei care doresc să se
alăture pompierilor salvatori sunt
următoarele:
vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de
ani;
apt din punct de vedere medical;
să nu fi fost condamnat pentru
săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
să nu fi pierdut anterior calitatea
de voluntar în cadrul inspectoratelor
pentru situaţii de urgenţă.
Dosarul candidatului trebuie
să conţină: cererea de înscriere,
certificatul de cazier judiciar (pentru
persoanele care au vârsta de peste 18
ani), copie după actul de identitate,
avizul psihologic, actul doveditor al
ultimelor studii absolvite sau în curs
de desfăşurare, adeverinţa medicală
“apt efort fizic” sau “apt pentru
muncă” şi acordul părinţilor/tutorelui
legal, pentru persoanele care au

vârsta sub 18 ani.
În perioada 02 martie 2020 -20
martie 2020, în intervalul orar 09.0015.00, se primesc solicitările la
sediul Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „General Magheru” al
Judeţului Vâlcea, situat pe str. Decebal
nr. 7 din municipiul Râmnicu Vâlcea.
Cătălin ANGHEL
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TVR 1

07:00		Matinal
09:45		Teleshopping
10:00		Ediţie
		
specială
16:00		Doar să
		
gustaţi
16:30		Vorbeşte
			corect!
16:45		Fan/ Fun urban
17:15		Tărâmul dintre
		
vânturi
18:35		Nadine
19:30		Vorbeşte
		
corect! (R)
19:40		Sport Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:00		Izolaţi în
			România
22:30		Adevăruri
		
despre
			trecut
23:00		55 de secunde
00:00		Telejurnal
00:40		Conexiuni pe
			harta timpului
02:05		Regele
			caviarului (R)
03:50		Constructorii de
		
visuri (R)
04:15		Telejurnal (R)
05:05		Conexiuni pe
		
harta timpului (R)
05:30		Fan/ Fun urban (R)
05:55		Imnul
			României
06:00		România 9 (R)

HBO

07:50		Alice În Țara
		
Oglinzilor
09:45		Dumbo
11:40		Quintă
			Royala
13:40		Oameni
			ca noi
15:35		Animale fantastice
			şi unde le poţi găsi
17:45		Animale Fantastice:
		
Crimele lui Grindelwald
20:00		TAG: Dă-o mai
		
departe
21:40		Outsider
22:35		Calmul dinaintea
			furtunii
00:25		X - Radiat
			din sistem
02:20		Focviu
03:50		Nu mă 		
			atinge-mă
06:00		Animale fantastice
		
şi unde le poţi găsi

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		Imperiul leilor
22:30		Pe bune?!
23:30		Ştirile Pro Tv
00:00		Iadul se
			dezlănțuie 3D (R)
02:00		Lecţii
			de viaţă (R)
03:00		Vorbeşte
		
lumea (R)
05:00		Ce spun
		
românii (R)
06:00		Ştirile
			Pro Tv

PRO CINEMA

07:30		Picnic
10:15		La bloc (R)

12:30		Mi se spune
			Buchanan (R)
14:15		Eu și colonelul (R)
16:30		Limitele credintei
18:15		La bloc
20:30		Furie dezlantuita 2
22:30		Soldatul universal:
			Întoarcerea

ANTENA 1

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

12:00		Observator
14:00		Dragoste
			de tată
16:00		Observator
17:00		Acces
			direct
19:00		Observator
20:00		Sacrificiul
23:15		Xtra
			Night
		
Show
01:00		Mangalița
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		Cronica cârcotaşilor
22:00		Starea naţiei

23:00		Focus din
			inima României
23:30		Trăsniți (R)
00:30		Cronica
			cârcotaşilor (R)
02:30		Cireaşa de pe tort
04:15		Nimeni nu-i perfect
05:30		Focus (R)

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		Total Recall
22:15		Razboiul lupilor
00:15		Columna (R)
03:15		Albumul Naţional
05:00		Ştiri Naţional TV (R)
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DISCOVERY CHANNEL

07:45		Lacrimi
		
de iubire (R)
09:00		Teleshopping
09:15		Fiicele doamnei
			Fazilet (R)
10:15		Vieti la rascruce (R)
11:15		Teleshopping
11:45		Un celibatar
			invins (R)
13:45		Teleshopping
14:00		Blind Date (R)
15:00		Vieti la rascruce (R)
16:00		Tânăr și Neliniștit
17:00		Jurăminte
			încălcate
18:00		Blind Date
19:00		Un celibatar invins
21:00		Fiicele doamnei
		
Fazilet
22:00		Vieti la
			rascruce
23:00		Lacrimi de iubire
00:00		Un celibatar
		
invins (R)
02:00		Lacrimi
			de iubire (R)
03:00		Jurăminte
			încălcate (R)
04:00		Ce se întâmplă
			doctore ?
04:15		Fiicele doamnei
			Fazilet (R)
05:00		Blind Date (R)
05:45		Jurăminte
		
încălcate (R)
06:45		Tânăr și
			Neliniștit (R)

07:00		Maşini pe alese
08:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
08:30		Cum se fabrică ?
09:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
09:30		Vânătorii de artefacte
10:00		Comoara din garaj
10:30		Bogății ascunse
		
în magazii
11:00		Goana după aur:
			Furia apelor
12:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
13:00		Maşini pe alese
14:00		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		Mașini pe alese:
			Modele de vis
22:00		Comori auto recuperate
23:00		Curse în afara legii
01:00		Comori arhitecturale
			recuperate
02:00		Mașini nervoase:
			Clipuri catastrofale
03:00		Mașini pe alese:
			Modele de vis
04:00		Comori auto recuperate
05:00		Maşini pe alese

PRO X

07:00		Stiri Sport.ro
08:45		Teleshopping
09:00		Ora exacta in sport (R)
10:00		Stiri Sport.ro
10:45		Ora exacta in sport
12:30		Teleshopping
13:00		Ora exacta in sport (R)
15:45		Teleshopping
16:00		Marea țăcăneală (R)
17:00		Prietenii tăi (R)
18:00		M.A.S.H.
19:00		Marea țăcăneală
20:00		O familie modernă
20:30		Prietenii tăi
22:00		Lege și dreptate
23:00		Da-i bataie!
			Local Kombat
00:00		Stiri Sport.ro
01:00		Ora exacta in sport (R)
03:00		Cititorii de oase
03:45		Virus
04:30		La bloc
06:00		Ora exacta in sport (R)

EUROSPORT

08:00		Formula e:
			Campionatul FIA
09:00		Snooker:
			Campionatul Jucătorilor
10:30		Schi alpin: CM
11:30		Ciclism: GP Samyn
12:30		Sărituri cu schiurile: CM
14:35		Schi fond: CM
18:10		Sărituri cu schiurile: CM
20:00		Ciclism: CM
20:55		Ştirile Eurosport
21:00		Fotbal: Cupa Angliei
23:45		Ştirile Eurosport
23:50		Schi fond: CM
00:30		Jocurile olimpice:
			Avanpost olimpic
01:00		Jocurile olimpice:
			Limite de viteză
01:30		Jocurile olimpice:
			Monştrii valului
02:30		Ciclism: GP Samyn
03:30		Schi alpin: CM
05:00		Ciclism: Circuitul Asiei

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Ar putea fi un pic de confuzie
in lumea ta de astazi. Incercarea
de a intelege ceea ce se intampla
s-ar putea sa nu fie cea mai usoara
sarcina. Gandirea rationala pare
sa nu fie cea mai buna modalitate
de a gasi solutia.

Ti se cere sa intri in actiune
astazi, asa ca nu rezisti. Fii
constient de faptul ca lucrurile
s-ar putea sa nu fie asa cum par.
Ar putea exista o lumina ciudata
asupra situatiei de care ar trebui
sa fii constient inainte de a actiona.

S-ar putea sa fie greu sa
ajungi la radacina unei chestiuni
astazi. In loc sa te stresezi, trage
un pui de somn lung candva in
aceasta dupa-amiaza. Evadeaza
intr-un loc care te indeparteaza
de viata ta de zi cu zi.

Bucura-te de o zi plina de
spirit in care te dedici tot ceea ce
doreste inima ta.
Imaginatia ta ar putea sa te
duca pe un taram cu totul nou in
care joci rolul principal. Traieste
aceste fantezii.

Poti sa te simti preocupat in
special de altii astazi. Gandurile
tale sunt cu cei mai putin
norocosi.
Poate ca ar trebui sa iei in
calcul echipa cu o organizatie
pentru a iti ajuta comunitatea.

Astazi este o zi activa pentru
tine in care te-ai descurca bine
lucrand in grupuri cu altii.
Imaginatia ta este deosebit
de activa si s-ar putea sa te
regasesti jucand scene din visele
tale.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Astazi este o zi in care
iti vine sa fugi. Nu lua nimic
prea in serios si abtine-te de la
luarea oricaror decizii majore.
S-ar putea sa ai inteles ca ceva
sau cineva lucreaza in culise
fara sa stii.

Aceasta ar putea fi una
dintre acele zile in care uiti sa
iti pui pantofii inainte de a iesi
pe usa. Asigura-te ca ai energia
necesara de a te ridica din pat
in aceasta dimineata, altfel s-ar
putea sa simti ca plutesti in nori.

Informatiile care iti vin
astazi pot fi tulburi si delirante.
Verifica traseul autobuzului
de doua ori inainte de a urca
la bord.
Altfel, te-ai putea pierde in
partea gresita a orasului.

Lumea ta fantezista va fi activa
in ziua de azi, si ar trebui sa te
simti liber sa decolezi in tara de
vis. Lasa-ti imaginatia sa ruleze
spectacolul astazi si vei fi incantat
de schimbarea pe care o va aduce
in viata ta de zi cu zi.

Lucrurile s-ar putea sa nu
para ca se potrivesc astazi, asa
ca nu incearca sa fortezi aceasta
problema. S-ar putea sa simti o
dorinta puternica de a scapa in
fantezie si sa nu te mai intorci
niciodata.

Vitalitatea ta fizica este
mult mai puternica astazi, desi
gandurile tale ar putea fi putin
tulburi. Cineva ar putea obiecta
cu tarie la o actiune de-a ta, dar
sa-ti dai seama ca motivatia lor
poate fi putin inclinata.
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Guvernul a plafonat punctul de amendă
prin ordonanță de urgență
Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Anul 2020 presupune o nouă
înghețare a punctului de amendă
la 145 de lei, fapt confirmat și de
Brigada Rutieră.
Potrivit unui comunicat de presă
„Nerespectarea obligațiilor privind
folosirea anvelopelor de iarnă în
sezonul rece se sancţionează cu
amendă cuprinsă între 9 şi 20
de puncte, valoarea unui punct
amendă fiind de 145 lei. În afară
de sancţionarea cu amendă, va fi
reţinut certificatul de înmatriculare
al autovehiculului, eliberându-se o
dovadă înlocuitoare, fără drept de
circulaţie”.
Valoarea punctului de amendă
de 145 de lei are valabilitate până
la sfârșitul anului 2020 în lipsa altor
modificări exprese. Valoarea de 145
de lei este valabilă de la începutului
anului 2017, când salariul minim brut
pe economie se situa la 1.450 de lei,
scrie gandul.ro
În România există cinci clase de

amendă, primele patru li se aplică
persoanelor fizice, în timp ce a cincea
se aplică doar persoanelor juridice.
Astfel, amenda maximă pentru
persoanele fizice (20 de puncte de
penalizare) este de la 2.900 de lei,
în timp ce pentru persoanele juridice
amenda maximă (100 de puncte de

PUBLICITATE

Revistă de cultură și timp liber

penalizare) este de 14.500 de lei.
Clasele de sancţiuni
- clasa I: 2 - 3 puncte-amendă;
- clasa a II-a: 4 - 5 puncteamendă;
- clasa a III-a: 6 - 8 puncteamendă;
- clasa a IV-a: 9 - 20 de punctePUBLICITATE

amendă;
- clasa a V-a: 21- 100 de puncteamendă.
Punctul de amendă are o valoare
de 10% din valoarea salariului minim
brut pe economie. Plafonarea la 145
de lei a punctului de amendă s-a
produs în 2017 și 2018.
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Ea face spectacol cu mingea
de tenis de masă
început mi-a plăcut foarte mult. Când
am început să câștig concursuri, miam dat seama că asta vreau să fac
în continuare. Paleta este viața mea,
cu ea am trăit de când eram mică și
cred că o să mai trăiesc mult timp de
acum înainte” – Andreea Dragoman,
medaliată cu bronz la JO de Tineret
la tenis de masă.

Are 19 ani, este medaliată cu
bronz la Jocurile Olimpice de Tineret
și stăpânește cel mai tare truc cu
mingea de tenis de masă!
Andreea Dragoman țintește trei
medalii la Campionatele Europene
de tenis de masă U21, competiție ce
va avea loc în Croația, în perioada
4-8 martie.
Andreea Dragoman învârtește
mingea pe unghii pentru a-și
destabiliza adversarele. Medaliata cu
bronz la Jocurile Olimpice de Tineret
de la Buenos Aires (2018) face parte
din noul val de talente al tenisului de
masă românesc.
„Mi-e mai ușor cu unghiile să
fac acest trickshot, lumea este mai
atrasă când aude acel sunet. Am
văzut la alți jucători mai mari și am

încercat și eu. Fac asta și în timpul
meciurilor, înainte să servesc, și
mereu la antrenamente. Cred că îmi
fac adversarul să se gândească la
altceva și poate îl și enervez, este
o tactică. Lumea zice că îmi pilesc
unghiile așa” – Andreea Dragoman,
medaliată cu bronz la JO de Tineret
la tenis de masă.

Obiectiv: trei medalii la
Europenele U21
Campioană mondială de juniori,
Andreea Dragoman țintește trei
medalii la Campionatele Europene
U21, competiție ce va avea loc la
Varazdin (Croația), în perioada 4-8
martie. La ediția din 2017, Dragoman
a cucerit medalia de argint la dublu,
alături de Adina Diaconu.
„Ne-am pregătit foarte bine, sper
să câștig câte o medalie la fiecare
probă la care particip: simplu, dublu
feminin, unde voi face pereche cu

Adina Diaconu, și dublu mixt, unde
voi juca împreună cu Rareș Șipos. Ar
fi o bucurie foarte mare, o răsplată
a muncii depuse și o mândrie să
pot să aduc României medalii la
Campionatele Europene. Suntem o
generație foarte bună, venim tare
din spate” – Andreea Dragoman,
medaliată cu bronz la JO de Tineret
la tenis de masă.
Lotul României la
Campionatele Europene U21
La Campionatele Europene de
la Varazdin (Croația), România va fi
reprezentată de opt sportivi: Adina
Diaconu, campioană en-titre la
simplu, Tania Plăian, medaliată cu
bronz la simplu în 2019, Andreea
Dragoman, Elena Zaharia, Cristian
Pletea, Rareș Șipos, medaliat cu
bronz la simplu în 2019, Paul Mladin
și Bogdan Sîngeorzan.
SPORTS-NET GROUP

„Paleta este viața mea”
În vârstă de 19 ani, Andreea
Dragoman a descoperit pasiunea
pentru tenisul de masă încă de când
era la grădiniță. Sportiva legitimată
la CSA Steaua București nu își poate
imagina viața fără paleta de tenis.
„Totul a început dintr-o joacă,
dintr-o întâmplare, a venit antrenorul
la grădiniță cu invitații. Încă de la

PRO Oltenia, sursa ta de știri online!
Informaţia veritabilă te face
mai puternic. Orice decizie iei, a
fi la curent cu ultimele noutăţi din
domeniul care te interesează este o
condiţie a succesului. Viaţa de zi cu
zi te-a învăţat, dragă cititorule, că
a afla o informaţie în timp real, cu
un pas înaintea celuilalt, deschide
oportunităţi nebănuite.
Un nou ziar online vine către
tine şi către cititorii din Oltenia cu
dorinţa unei echipe tinere, dar şi cu
experienţă probată în mass-media
profesionistă, de a fi ziarul tău de ştiri
online: PRO Oltenia! Ce aducem nou?
Ştiri de maximă acurateţe, echilibrate
şi interesante. Ne adresăm celor care
vor să dezvolte o afacere, să urce
treptele afirmării profesionale sau
educaţionale, precum şi celor care
caută o şansă creată de o alternativă

abordată prin curaj. PRO Oltenia este
o sursă veritabilă de informaţii utile
pentru un public variat, dinamic, plasat
preponderent în zona urbană. Punem
accent pe jurnalismul de calitate,
pornind de la reportaje şi anchete, la
informaţii din afaceri, educaţie, cultură,
sport şi divertisment.
Agenda ta zilnică va fi făcută
printr-un click la www.pro-oltenia.ro
şi cele mai interesante noutăţi le vei
afla în câteva clipe. Conectaţi la cele
mai importante canale de informaţii,
cu tehnologie modernă şi folosirea
tehnicilor jurnalistice de top, îţi
oferim fotografii şi imagini video în
exclusivitate. Sursa ta de ştiri online
e cu tine: PRO Oltenia!
Mihai Firică, director PRO Oltenia
Conform anexa la contract
70/31.05.2019
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Finala Cupei României, ediția 2019/2020,
se va disputa la Craiova

Comitetul de Urgență al FRF
a decis că finala Cupei României,
sezonul 2019/2020, se va disputa la
Craiova, pe arena „Ion Oblemenco”.
Meciul din ultimul act al competiției
e programat pe 23 mai 2020, iar ora
de începere a partidei va fi anunțată
ulterior.
În deschiderea finalei mari, pe
același stadion, se va disputa finala
Cupei României U19 Elite.
În acest moment, în competiție au
rămas opt formații care luptă pentru
trofeu: AFC Hermannstadt, FCSB,
Academica Clinceni, Petrolul Ploiești,
Dinamo, Politehnica Iași, Sepsi și
Craiova.
Programul sferturilor de finală ale
Cupei României este următorul:
Marți, 3 martie
FC Petrolul Ploiești – Sepsi OSK
Academica Clinceni – Dinamo
Sf. Gheorghe (stadion „Ilie Oană”,
(stadion Dinamo, ora 20:00)
ora 17:30)
Miercuri, 4 martie

Politehnica Iași – Craiova (stadion
„Emil Alexandrescu”, ora 20:30)
Joi, 5 martie

Hermannstadt – FCSB (stadion
Municipal, ora 20:00)
sursa: frf.ro

Echipele din Oltenia trimit 5 handbaliste
la naționala României

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Lotul naționalei de handbal feminin
a României, pentru turneul preolimpic
din Muntenegru, a fost definitivat de
Bogdan Burcea. Selecționerul se va
baza pe 20 de jucătoare ce provin
de la zece echipe din Liga Naţională.
Cele mai multe handbaliste le trimite
CSM Bucureşti - patru. HC Zalău dă
trei handbaliste, campioana SCM
Râmnicu Vâlcea, Gloria Bistriţa,

Gloria Buzău, Minaur Baia Mare, SCM
Craiova, câte 2, iar Dunărea Brăila,
CSM Slatina şi Măgura Cisnădie, câte
o jucătoare.
Tu r n e u l p r e o l i m p i c d i n
Muntenegru va avea loc în perioada
20-22 martie, iar delegaţia României
se va reuni pe 12 martie la Ploieşti
pentru pregătire, urmând ca pe
17 martie să efectueze deplasarea
spre Muntenegru. Tricolorele vor
da piept, pe rând, cu Thailanda (20
martie, ora 18:00), Norvegia (21

martie, ora 20:30) şi Muntenegru
(22 martie, ora 17:00).
România are nevoie de o clasare
în primele două locuri pentru a obţine
biletul la JO 2020. Acelaşi lot stabilit
de Burcea va disputa şi dubla cu
Polonia din campania de calificare
pentru EHF EURO 2020 (25 martie la
Lubin, 29 martie la Ploieşti).
Lotul României:
Po r t a r i : D i a n a C i u c ă ( S C M
Râmnicu Vâlcea), Denisa Dedu (CSM
Bucureşti), Yuliya Dumanska (SCM

Râmnicu Vâlcea).
Extreme dreapta: Laura Moisă
(CSM Bucureşti), Sonia Seraficeanu
(HC Minaur Baia Mare)
Interi dreapta: Alina Ilie (SCM
Gloria Buzău), Ana-Maria Savu (SCM
Craiova), Sabrina Lazea (HC Zalău)
Centri: Elena Dache (HC Dunărea
Brăila), Laura Pristăviţa (CS Gloria
2018 Bistriţa-Năsăud), Ana-Maria
Ţicu (SCM Craiova), Andreea Rotaru
(SCM Gloria Buzău)
Pivoți: Dana Abed Kader (HC
Zalău), Lorena Ostase (CSM Slatina),
Crina Pintea (CSM Bucureşti)
Extreme stânga: Cristina Neagu
(CSM Bucureşti), Anca Polocoşer
(HC Minaur Baia Mare), Alexandra
Severin (HC Zalău) - inter stânga,
Nicoleta Dincă (CS Gloria 2018
Bistriţa-Năsăud), Ana-Maria Tănăsie
(CS Măgura Cisnădie)
Staff-ul tehnic al României este
compus din antrenorul principal
Bogdan Burcea, antrenorul secund
Robert Licu, antrenorul cu portarii
Jaume Fort Mauri, masorul Claudiu
M ă r ă ş t e a n u , k i n e t o t e ra p e u t u l
Cristinel Gigiu, medicul Florin Ciocoiu,
preparatorul fizic Ştefan Ciuntu şi
Ioan Radu Cheregi (performance
analyst), şeful delegaţiei fiind
Nicoleta Alexandrescu.
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Drumul spre Cupa României
trece prin Copou!

Oltenii întâlnesc astăzi Poli Iași, echipă pe care au dezmembrat-o cu nici trei săptămâni în urmă
Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
CSU Craiova joacă împotriva
celor de la Poli Iași, în deplasare,
în sferturile de finală ale Cupei
României, astăzi, de la ora 20:30. La
mijlocul lui februarie, în campionat,
oltenii s-au distrat cu moldovenii,
impunându-se cu 5-2. Aceasta a fost,
de altfel, cea mai concludentă victorie
obținută în deplasare de gruparea din
Bănie în actuala stagiune.
Antrenorul Corneliu Papură a
avertizat că meciul din Cupă nu
va semăna cu cel din campionat:
„Nu știu cu ce formulă vor aborda,
important e cum vom aborda noi
meciul. E alt meci, nu are legătură
cu acel 5-2, cu ce s-a întâmplat în
campionat. Intri pe teren, trebuie
să câștigi duelurile, să pui presiune
pe adversar. Abordez fiecare meci
la fel, indiferent de adversar. Mă

gândesc cum să gestionez mai bine
în funcție de jucătorii pe care-i avem
la dispoziție. Cu siguranță ne așteaptă
un meci complicat, vor da totul pentru
a juca în semifinale. Au pus presiune
și la Sepsi, au avut un meci destul de
solid. Au înscris un gol frumos, jocul
lor e în creștere”.
Staff-ul CSU se confruntă cu o
serie de probleme de efectiv, sunt
incerți Ivan, Acka, Bărbuț și Ivanov.
„Vom vedea câți jucători vom
avea apți, pentru că ne așteaptă
două jocuri importante. Putem
face față în ambele competiții. Nu
există un obiectiv prioritar: Cupa sau
campionatul. În ceea ce mă privește,
obiectivul e să câștig următorul meci”,
a spus antrenorul.
Despre meciul cu Iași și bătălia pe
cele două fronturi, Martic a declarat:
„Faptul că lumea vorbește de Cupă și
campionat trebuie să fie o motivație
pentru noi. Eu sunt de trei ani aici și Nicun meci nu seamănă cu altul.
niciodată nu am fost pe primul loc. În partida din campionat, în prima
repriză au intrat repede trei goluri,
dar partea a doua a fost proastă. Dar
cu noroc am înscris pentru 4-2 și neam liniștit. Trebuie să fim împreună

Mulțescu: „Craiova e
principala contracandidată
a CFR-ului!”

toți, așa s-a întâmplat și la Rijeka
când am luat Cupa și campionatul”.
CSU Craiova încearcă un sezon
istoric în care să repete performanța
realizată în Bănie în 1991, când Sorin
Cârțu conducea echipa din teren.

Fostul antrenor al oltenilor consideră că trupa
lui Papură e singura care-i poate pune probleme
CFR-ului în bătălia pentru titlu

Victoria cu Gaz Metan Mediaș
ajută gruparea olteană să mențină
distanța de 3 puncte față de liderul
CFR Cluj, care a câștigat, la rândul
său, disputa cu Astra Giurgiu. Timp
de 24 de ore, oltenii au fost pe prima
poziție a clasamentului. Gigi Mulțescu,
fost antrenor în Bănie, apreciază
că gruparea olteană e principalul
adversar al campioanei CFR Cluj
în bătălia pentru titlu. „Craiova e
principala contracandidată a CFRului. FCSB încă nu se regăsește”, a
spus Mulțescu la ProSport Live.
Venirea lui Gustavo în Bănie e un
argument forte pentru implicarea
oltenilor în bătălia pentru titlu:
„O lună l-am așteptat pe Gustavo
acum trei ani, să se înțeleagă cu

VREMEA
ÎN OLTENIA

CRAIOVA
Max.
Min.

18 C
6oC
o

conducătorii să îl ia. Sigur că după
aceea a făcut performanță. Poate
să ajute echipa în demersul pentru
câștigarea campionatului. Este un
jucător care pasează foarte bine. Cât
e de mic, are o forță extraordinară în
șut. Centrări bune, știe jocul, lovituri
libere. E un jucător de calitate. El a
jucat în banda dreaptă, dar poate să
joace și în spatele vârfului”.
Mulțescu l-a lăudat pe
continuatorul său la cârma CSU:
„Papură e un tip foarte echilibrat.
Uneori pisica blândă zgârie rău. El își
vede de treabă, face ce știe și știe ce
face. Cunoaște echipa, știe ce să le
ceară și uite că face performanță”.
Cosmin COJOCĂREANU

SLATINA 18/6oC TÂRGU JIU

15/40C

SEVERIN 14/6 C RM. VÂLCEA 17/5 C
o

o

4.8074
222.4340

4.3263
5.5327

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfântul Gherasim de la Iordan;
Canonul Mare

