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De ce au rămas doljenii din Melineşti
fără sediu APIA

Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Agricultorii din Melineşti sunt
nemulţumiţi de faptul că au rămas
fără sediul APIA, deschis în localitate
în urmă cu mai bine de 10 ani.
Oamenii trebuie să meargă acum în
Şimnicu de Sus, aici fiind noul centru
local la care sunt arondaţi.
Reprezentanţii Agenţiei pentru
Plăţi şi Intervenţie în Agricultură
(APIA) Dolj spun că noua locaţie va
deservi mai mulţi cetăţeni.
„Reorganizarea activităţii instituţiei
din punct de vedere al mutării centrului
local Melineşti în localitatea Şimnicu
de Sus a survenit în urma demersurilor
întreprinse de către autorităţile locale
în concordaţă cu nevoia fundamentată
prin numeroasele solicitări pe de o
parte ale fermierilor şi de asemenea
ale reprezentanţilor primăriilor
arondate acestui centru, coroborat cu
demersurile realizate de către Centrul
Judeţean Dolj cu reprezentanţii UAT
Şimnicu de Sus şi autorităţile locale
implicate în acest proces, având ca
obiect principal creşterea calităţii şi
eficienţei serviciului public prestat
către beneficiarii de subvenţii APIA
arondaţi acestui centru. Astfel că,
cei aproximativ 2.500 de fermieri
care depun cerere unică de plată în
fiecare an, vor beneficia începând
cu acest an de cerere de un centrul
local accesibil, noua locaţie facilitând
accesul tuturor fermierilor, deoarece
Director general
Cristi CONSTANTINESCU
Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
Vera IONESCU;
Eliza RADU;
Camelia SÂRBU;
Cristina PLEȘOIANU;
Cosmin COJOCĂREANU;
Cătălin ANGHEL:
Iulian GOGONEA (Mehedinți);
Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

aceasta se află în apropiere de
centura de nord a Craiovei, cu 20 km
mai aproape de municipiu faţă de
locaţia precedentă, fiind mai aproape
de majoritatea UAT-urilor arondate”,
se arată într-un răspuns transmis de
reprezentanţii APIA Dolj, la solicitarea
Jurnalul Olteniei.
Agricultorii din Melineşti susţin că
lor nu le-a cerut nimeni părerea cu
privire la mutarea centrului local al
APIA la mai bine de 20 de kilometri
de localitatea lor. Cei de la APIA spun
însă că sediul din Melineşti era mult
prea departe pentru alţi fermieri
arondaţi.
„Locaţia Centrului Local Melineşti
se află la extremitatea Nordică a
Judeţului Dolj în imediata vecinătate
cu judeţul Gorj. Din punct de vedere
al accesului fermierilor către acest
centru vă menţionăm faptul că
majoritatea UAT-urilor arondate
acestui centru, parcurgeau o distanţă
de aproximativ 50 km. Noua locaţie
din Şimnicu de Sus prezintă un
avantaj ridicat în ceea ce priveşte
accesul fermierilor, întrucât se află
situată în centrul UAT-urilor deservite,
cea mai mare distanţă parcursă de cel
mai îndepărtat UAT fiind de maxim 35
km. Totodată, această locaţie se află
pe artera principală la aproximativ 7
km de municipiul Craiova”, transmit
reprezentanţii APIA Dolj.
Potrivit acestora, vechiul sediu,
deschis în 2007, nici nu corespundea
din punct de vedere al dotărilor - în
clădirea din Melineşti nu exista apă
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publice europene datorită reabilitării
şi modernizării dispunând de utilităţi,
canalizare, centrală termică modernă
cu cameră proprie construcţie
separată”, se mai arată în răspunsul
transmis de APIA Dolj.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 30 MARTIE – 5 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:
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curentă, canalizare, oficiu sanitar,
iar încălzirea s-a făcut prin sobă cu
lemne.
„APIA Centrul Judeţean Dolj
apreciază faptul că noua locaţie
corespunde cu cerinţele unei instituţii

31.03

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Amărăştii de
Jos

09:00 - 17:00

Băileşti

PTA 7 Oraș Băileşti - circ. 4

09:00 - 17:00

Maglavit,
Cetate

Moreni - integral, Fântâna Banului - integral,
PTA ITA Cetate, PT terţi: PT Bicu Laurenţiu

09:00 - 17:00

Segarcea

PTA SA Unirea Segarcea

09:00 - 17:00

Amărăştii de
Jos

PTA 3 Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00

Craiova

PTA 2 Prapor

PT 180 - cart. Valea Roşie, străzile: Caracal,
Henri Coandă, 22 Decembrie 1989, zona
blocurilor: 33 VE

09:00 - 17:00

Filiași

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 4 Breasta

08:00 - 12:00

Craiova

PT 62 - străzile - România Muncitoare, C.R.
Motru, Împăratul Traian, A.I. Cuza, Decebal

11:00 - 16:30

Craiova

PT 548 - străzile: Calea Bucureşti, A. I. Cuza,
zona blocurilor: M15 - M19

09:00 - 17:00

Fratoştiţa

09:00 - 16:00

Craiova

PTA 1 Bâlta

PTA 1 Fratoştiţa - circ. 3
PT 42 - circ. 1, str. Brestei - parţial

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

Tribunalul Dolj a decis, la
termenul de ieri, să suspende
procesul grupării de traficanți de
persoane și proxeneți coordonați
de Gheorghe Laurențiu Capotescu,
patronul unui club de noapte
din Craiova, pentru prevenirea
răspândirii Cronavirusului. 13
persoane sunt judecate în acest
dosar, în sarcina lor fiind reținute
infracțiuni de trafic de persoane,
trafic de minori, proxenetism sau
mărturie mincinoasă, după caz, cu
toții fiind acuzați și de constituire
de grup infracțional organizat.
Instanța va anunța când se va
relua judecarea procesului.

Judecătorii de la Tribunalul Dolj
au anunțat, la termenul de ieri,
suspendarea procesului grupării de
traficanți de persoane coordonate
de Gheorghe Laurențiu Capotescu,
nefiind o cauză urgentă: „Constată
suspendarea de drept soluționării
cauzei de faţă conform art.43 alin.2
din Decretul privind instituirea stării
de urgenţă pe teritoriul României din
16.03.2020”.
Reamintim că, gruparea a fost
destructurată la începutul lunii aprilie
2017, când procurorii DIICOT Craiova
anunțau că i-au reținut pe Gheorghe
Laurențiu Capotescu, patronul unui
club de noapte din Craiova, Ahmed
Cristian Bulacu, Radu Alin Florescu
și Gheorghe Sorin Ciucă. Potrivit
DIICOT, „în perioada anilor 2014 –
2017, inculpaţii Capotescu Gheorghe
Laurențiu, Bulacu Ahmed Cristian
şi Florescu Radu Alin au constituit
un grup infracțional organizat în
scopul comiterii infracțiunilor de
trafic de persoane, trafic de minori
și proxenetism, grup la care a
aderat, în cursul anului 2015 și
inculpatul Ciucă Gheorghe Sorin.
Având în vedere natura legăturii
dintre inculpați (Capotescu Gheorghe
Laurențiu este nașul inculpaților
Bulacu Ahmed Cristian şi Florescu
Radu Alin), a existat o colaborare
optimă, strânsă și constantă, rolurile
lor în realizarea activității infracționale
nefiind aceleași, modalitatea concretă
în care își împărțeau sarcinile fiind
determinată de împrejurările de fapt
și de necesitățile practice ale realizării

scopului infracțional – obținerea de
venituri în mod facil din exploatarea
sexuală a victimelor. Inculpații
au profitat de naivitatea, situaţia
materială precară, lipsa educaţiei
și starea de vădită vulnerabilitate a
victimelor, multe minore, și aflate
în situație conflictuală cu familia,
pentru a le recruta fie prin inducere
în eroare, în sensul că le promiteau
locuri de muncă în străinătate,
bine remunerate, fie profitând
de vulnerabilitatea lor vădită”, au
comunicat anchetatorii.
Procurorii au mai arătat că,
începând din 2014, Gheorghe
Laurențiu Capotescu, patronul
unui club de noapte din Craiova, a
recrutat mai multe tinere, majoritatea
minore, pe care le adăpostea într-un
apartament care aparținea familiei
soției lui Capotescu.
„Inculpatul Capotescu Gheorghe
Laurențiu a folosit un club de noapte
situat pe raza municipiului Craiova,
în scopul recrutării victimelor,
majoritatea minore, oferindu-le
„locuri de muncă” și iluzia unei
vieți confortabile. În realitate,
inculpatul a exploatat victimele
prin limitarea libertăţii de acțiune,
impunând anumite condiții, cum ar
fi interdicția de a stabili relații cu
clienții clubului în afara programului
sau de a schimba numerele de telefon
cu aceştia. În urma cercetărilor
efectuate în cauză s-a constatat că
inculpatul a exercitat o supraveghere
permanentă a victimelor fiindu-le
limitată libertatea de deplasare,
mai ales în situația în care acestea
erau adăpostite în apartamentul
aparţinând familiei soției inculpatului.
De asemenea, inculpatul Capotescu
Gheorghe Laurențiu le impunea
dansatoarelor din club, chiar și în
situația în care acestea erau minore,
„să facă consumație”, respectiv să
consume alcool cu clienții, având
beneficiul de 25% din încasări”, arată
DIICOT. Procurorii mai precizau că o
parte din victimele recrutate au fost
direcționate, la vârsta majoratului,
spre un club din Spania, aducânduși aportul în acest sens și inculpații
Bulacu Ahmed Cristian şi Florescu
Radu Alin. Aceștia promiteau tinerelor
un viitor împreună, ori locuri de muncă
bine plătite în străinătate. Numai că,
odată ajunse în Spania victimele erau

obligate să se prostitueze, iar dacă
refuzau erau amenințate.
„Odată ajunse în Spania, victimele
erau constrânse de către inculpați să
se prostitueze, în condițiile în care
nu cunoșteau limba și nu dispuneau
de resurse financiare pentru a se
întoarce în țară la momentul în
care își dădeau seama de situația
reală. Atunci când victimele își
exprimau dorința de a rupe legătura
cu inculpații, aceștia le amenințau,
folosindu-se și de relația pe care
o aveau cu inculpatul Capotescu
Gheorghe Laurențiu, care intervenea
cu amenințări, uneori, personal în
demersul celorlalți doi inculpați în
scopul de a păstra controlul asupra
victimelor. Inculpatul Ciucă Gheorghe
Sorin s-a alăturat și el demersului
infracțional al celor trei inculpați, în
sensul că, în unele situații participa
la transportul victimelor și folosea
aceeași locație cu ceilalți inculpați, în

Spania”, au mai reținut anchetatorii.
Procurorii DIICOT au efectuat în
acest caz 9 percheziții domiciliare pe
raza județului Dolj, în urma cărora au
ridicat suma de peste 17.000 de euro,
aproximativ 7.000 de lei, înscrisuri,
18 telefoane mobile, 12 cartele SIM,
2 laptop-uri, un hard disk, un pistol
airsoft şi 85 de alice, calibru 4,55 mm.
Pe 14 noiembrie 2017, s-a dispus,
la Tribunal, începerea procesului
în care sunt inculpați Capotescu
Gheorghe Laurenţiu, Bulacu Ahmed
Cristian, Florescu Radu Alin, Ciucă
Gheorghe Sorin, Mitrulescu Alin
Marius, Barbu Cristian-Aurel, Ciucă
( Tucă) Maria-Luciana, Dobrin
Constanţa, Dunăreanu FlorentinaAndreea, Dunoiu Laura, Gheorghe
Teodora-Maria, Lopăţel Ana-Maria şi
Tucă Mihaela Alexandra. Curtea de
Apel le-a respins contestațiile, astfel
că a început judecarea dosarului.
Camelia SÂRBU

PUBLICITATE

Consiliul Județean Dolj anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Unitatea
de Interventie in Situatii de Urgenta in Zona Transfrontaliera RomaniaBulgaria” propus a fi amplasat în municipiul Craiova, Calea București,
nr. 325A, județul Dolj.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareș, nr. 1 și la sediul Consiliului Județean Dolj, strada
Calea Unirii nr. 19, în zilele de luni până joi între orle 8,00 – 16,00 și
vineri între orele 8,00-14,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj strada
Petru Rareș, nr. 1.
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Zilele orașelor din Gorj au fost anulate:
„Nimănui nu îi mai arde de distracție”
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Toate evenimentele artistice
și culturale din Târgu Jiu și nu
numai au fost amânate din cauza
coronavirusului. Astfel, adunările
publice de tip câmpenesc vor fi
evitate, iar autoritățile susțin că
nu vor mai organiza nici măcar
Zilele Orașului, eveniment programat
pentru jumătatea lunii mai. Primarul
orașului preferă să folosească sumele
alocate pentru zilele municipiului
pentru a asigura măcar o parte dintre
nevoile persoanelor aflate în izolare.
„Toate evenimentele până în luna
iunie - iulie se anulează, inclusiv
Zilele Municipiului Târgu Jiu. Nu văd
cum am putea organiza evenimentul
în următoarele două luni de zile. O
parte din bani, dacă nu toți banii, îi
voi duce pe situații de urgență prin
rectificările bugetare progresive pe
care le voi face. Cea mai afectată zonă
va fi cea de evenimente de la nivelul
Municipiului Târgu Jiu. Sunt sigur că
toți vor înțelege că sănătatea este
o prioritate, în detrimentul acestor
evenimente”, a declarat primarul
Marcel Romanescu, potrivit igj.ro.
Cheltuielile cresc odată cu

Foto: gorj24.com

infectații: „Am avut la Târgu Jiu
fluctuații de persoane aflate în
izolare. Am scăzut inițial, însă,
ulterior am crescut iar. Deja asigurăm
meniurile pentru 144 de persoane.
Este cea mai mare valoare pe care
o avem înregistrată de la începutul
acestei epidemii”, a mai declarat

primarul Municipiului Târgu Jiu.
Și în alte localități din județul Gorj
autoritățile vor lua aceleași decizii.
Petrecerile la nivel local vor fi anulate
pentru că: „nimănui nu îi mai arde
de distracție”.
„Având în vederea situația actuală,
nimănui nu îi mai arde de distracție.

Încercăm să alocăm toate resursele
financiare spre sectorul situațiilor de
urgență. Am consumat deja 15 mii de
lei pentru a cumpăra combinezoane
la Spital. Vom aloca noi sume de
bani pentru hrana persoanelor aflate
în autoizolare”, susține primarul din
Târgu Cărbunești, Dănuț Birău.

Șoferii din Târgu Jiu, rugați de primar să nu
îngreuneze deszăpezirea

Administraţia Naţională de
Meteorologie (ANM) a emis duminică
o avertizare Cod Portocaliu de ninsori
abundente şi viscol în 12 judeţe

din: Oltenia, vestul Munteniei, sudul
Banatului şi Carpaţii Meridionali,
valabilă până miercuri dimineaţa.
Astfel, în intervalul 23 martie,

ora 2:00 – 25 martie, ora 10:00,
în Oltenia, vestul Munteniei, sudul
Banatului şi Carpaţii Meridionali,
temporar va ninge abundent (30 –

50 litri/mp), iar stratul de zăpadă va
fi consistent.
Primarul orașului Târgu Jiu, Marcel
Romanescu, a făcut un apel către
târgujieni. Edilul șef îi roagă pe
cetățenii care dețin autoturisme să
le parcheze în așa fel încât să nu
îngreuneze intervenția utilajelor.
„Fac un apel către cetățenii
municipiului Târgu Jiu care dețin
autoturisme să le parcheze în așa fel
încât să nu îngreuneze intervenția
utilajelor societății Edilitara. Se anunță
vreme rea încă din această seară, avem
cod portocaliu de ninsori și este posibil
să fie nevoie de o intervenție urgentă
în toate cartierele. De asemenea, cer
societăților Edilitara, Polaris, Transloc și
Aparegio să ia toate măsurile necesare
pentru a evita orice fel de probleme
în ceea ce privește serviciile oferite
cetățenilor municipiului Târgu Jiu”, a
transmis Marcel Romanescu.
Cătălin ANGHEL
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Accident mortal la Tomşani: Două
persoane au decedat

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Doi şoferi au murit în urma unui
accident rutier produs duminică pe
DN67, în comuna Tomşani, unde
un autoturism ar fi pătruns pe
sensul opus de mers şi ar fi intrat în
coleziune cu o altă maşină, potrivit
reprezentanţilor Inspectoratului de
Poliţie Judeţean (IPJ) Vâlcea.
Inițial, ajunși la fața locului,
oamenii legii au constatat că una din
victime este în afara autoturismului şi
nu prezintă semne vitale, iar cea de-a
doua victimă este prinsă între fiarele
maşinii şi este inconştientă. Totuși,
medicii nu au mai putut face nimic

pentru a-i salva pe cei doi bărbați.
Cele două victime au fost declarate
decedate.
După primele cercetări a reieşit
că un autoturism condus de un
tânăr de 23 de ani, din Copceni, ar fi
pătruns pe contrasens, unde a intrat
în coliziune cu o maşină condusă de
un bărbat de 63 de ani, din Vaideeni.
În cele două autoturisme se
aflau doar şoferii, care au murit în
urma impactului, scrie agerpres.ro.
Pompierii militari au intervenit cu o
autospecială de stingere cu modul
Foto: gazetavalceana.ro
de descarcerare, o autospecială de
descarcerare si o ambulanță SMURD.
Totodată, la faţa locului s-au cu exactitate a cauzei producerii
deplasat şi poliţiştii rutieri, care au accidentului.
Im p a c t u l d i n t r e c e l e d o u ă
făcut cercetări pentru stabilirea

Încă un set de măsuri luate în
Râmnicu Vâlcea: Taximetriștii,
printre cei vizați
Primarul Râmnicului, Mircia
Gutău, a convocat duminică la prânz
o şedinţă operativă de urgenţă, ca
urmare a Ordonanţei militare nr.
2/2020 adoptată sâmbătă seara.
În cadrul întâlnirii s-au luat mai
multe măsuri în consecinţa actului
normativ emis de Ministerul Afacerilor
Interne. Astfel, în vederea eliminării
zonelor în care se înregistrează
prezenţa oamenilor în număr mare,
s-a dispus închiderea Complexului
Comercial „Dovali”, precum şi a
tuturor automatelor de cafea de pe
domeniul public al municipiului.
Autoritățile locale au luat măsuri
și în ceea ce privește transportul în
regim taxi.
Așadar, taximetriștii nu vor mai
avea voie să transporte mai multe de
două persoane în același timp.
„În ceea ce priveşte transportul
în regim de taxi, se va avea în
vedere ca în fiecare taximetru să
nu fie mai mult de două persoane,
în afara şoferului. S-a demarat,
totodată, stabilirea unei proceduri
prin care locuitorii municipiului cu
vârsta de peste 65 de ani şi fără
aparţinători să poată fi evidenţiaţi
şi sprijiniţi în perioada următoare
pentru efectuarea cumpărăturilor de
strictă necesitate, astfel încât aceştia
să nu fie nevoiţi să-şi părăsească
domiciliile”, se arată în comunicatul
primăriei Râmnicu Vâlcea.

La sfârșitul săptămânii trecute,
Comitetul Local pentru Situaţii
de Urgenţă luase deja mai multe
decizii de maximă importanţă pentru
prevenirea răspândirii epidemiei de
coronavirus. În municipiu s-a interzis
accesul în toate parcurile, locurile de
joacă, zonele de picnic şi în alte spaţii
publice de relaxare/agrement.
Totodată, s-a interzis activitatea
de pescuit sportiv şi de agrement
de pe lacurile din administrarea
Municipiului Râmnicu Vâlcea.
„Constatarea şi sancţionarea
nerespectării acestor prevederi se
realizează conform dispoziţiilor legale
în vigoare de către entităţile abilitate
în acest sens. Totodată, ETA SA îşi
va restrânge activitatea de transport
de călători doar la cursele destinate
transportului salariaţilor unităţilor
economice la intrarea şi ieşirea
din schimburi, precum şi la cele
contractate, în acelaşi scop, cu agenţi
economici locali, toate celelalte curse
fiind anulate. Nu în ultimul rând, se
recomandă asociaţiilor de proprietari/
locatari din municipiu să desfăşoare
activităţi de dezinfectare cu substanţe
avizate a tuturor spaţiilor comune din
condominiile pe care le administrează
- scări de acces, scara interioară,
alte spaţii comune frecventate de
locatari”, au transmis reprezentanții
primăriei.
Cătălin ANGHEL

mașini au fost surprins o cameră
de supraveghere amplasată în
apropierea străzii.

Polițiștii vâlceni i-au
pus în gardă pe șoferi
după ce zăpada a
acoperit Oltenia
Polițiștii vâlceni le cere șoferilor să
fie cât mai prudenți pe șosele, ținând
cont de ninsorile care au pus Oltenia
sub cod portocaliu. Astfel, pentru
prevenirea accidentelor de circulație
pe fondul condițiilor meteorologice
nefavorabile, oamenii legii au înaintat
un set de recomandări.
„Înainte de a pleca la drum,
informați-vă cu privire la condițiile
m e t e o ș i s t a r e a d r u m u r i l o r.
Echipați-vă mașina corespunzător!
Prevederile legale interzic circulația
autovehiculelor fără ca acestea să
fie dotate cu anvelope de iarnă,
pe drumurile publice acoperite cu
zăpadă, gheață sau polei, fără
a face vreo referire la o dată
calendaristică. Circulați cu o viteză
care să nu depășească 30 km/h
în localități sau 50 km/h în afara
acestora, când partea carosabilă
este acoperită cu polei, gheață,
zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră
cubică umedă. Păstrați o distanță
de siguranță față de autovehiculul
care circulă în față! Circulați cu
viteză redusă, pentru a putea frâna
în condiții de siguranță! Verificați și
folosiți corespunzător atât sistemul
de iluminare-semnalizare cât și cel
de climatizare și dezaburire, pentru
a vedea și a putea fi văzuți în trafic”,

se arată într-un comunicat al IPJ
Vâlcea.
Polițiștii au continuat să le
reamintească șoferilor obligațiile pe
care le au în momentul în care se
urcă la volan în astfel de condiții și
ce aspect trebuie să aibă în vedere.
Totodată, oamenii legii au ținut să îi
pună în temă și pe pietoni.
„Reamintim că legislația rutieră
prevede obligativitatea folosirii
luminilor de întâlnire, în afara
localităților și în timpul zilei.
Evitați să acționați brusc frâna și
mecanismele de direcție, deoarece
puteți derapa foarte ușor! Folosiți
cu precădere frâna de motor. Pe
porțiunile acoperite cu mâzgă
sau polei nu trebuie să virați și să
frânați în același timp! Pietonilor
l e re c o m a n d ă m s ă s p o re a s c ă
atenția, să evite pe cât posibil
folosirea părții carosabile, mai ales
după lăsarea întunericului și în
condiții de vizibilitate redusă, să
folosească pentru traversare numai
trecerile pentru pietoni marcate
și semnalizate, asigurându-se
temeinic înainte de a traversa”, se
mai arată în comunicatul emis de
polițiștii vâlceni.
Cătălin ANGHEL
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S-au deschis conturi pentru donații către
spitalele din Slatina și Caracal

În județul Olt, cele mai mari
unități medicale, Spitalul Județean de
Urgență Slatina și Spitalul Municipal
Caracal, se pregătesc pentru un
eventual val de pacienți infectați
cu coronavirus. Pe lângă fondurile
alocate de Consiliul Județean și
Primăria Caracal, și persoanele fizice
și juridice pot face donații.
Pe fondul creșterii numărului
de bolnavi de coronavirus la nivel
național, autoritățile din Olt se
pregătesc să-i trateze pe cei care vor
ajunge, probabil, în unitățile medicale
din județ, după ce au fost infectați cu
noul virus.
Spitalul Județean de Urgență
Slatina va primi încă opt ventilatoare
mecanice, achiziționate cu bani
din fondul de rezervă al Consiliului
Județean Olt. Pentru a lupta cu
epidemia de coronavirus, unitatea
medicală primește și donații.

Donaţiile pot fi făcute în contul
d e s c h i s l a Tr e z o r e r i a S l a t i n a
RO74TREZ50621F370100XXXX , cod
fiscal 4394927, cu menţiunea „pentru
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina”.
Până acum, mai mulți oameni de
afaceri au donat pentru sănătatea
oltenilor, scrie Evenimentul de Olt.
Primăria Caracal va aloca, de
asemenea, bani pentru achiziția de
aparatură, la Spitalul Municipal fiind
necesare mai multe ventilatoare
mecanice, care să-i țină în viață pe
bolnavii de COVID-19.
Un cont pentru donații s-a
deschis și în Caracal: „La inițiativa
agenților economici din municipiul
Caracal interesați să doneze sume
de bani în vederea achiziționării
de ventilatoare mecanice pentru
Spitalul Municipal Caracal, necesare
pentru tratarea eventualelor cazuri
de infectare cu noul coronavirus,

Primăria municipiului Caracal a
deschis contul de donații cu nr.
RO43TREZ5075007XXX000101,
Trezoreria municipiului Caracal”.
Donațiile se pot face până la data
de 10 aprilie 2020 de către toate
persoanele fizice si juridice care

doresc să sprijine această inițiativă.
Diferența dintre suma strânsă din
donații și prețul final al aparatelor
ce urmează a fi achiziționate va fi
suportată din bugetul local.
Cristina Pleșoianu

MEHEDINȚI

Testarea pentru coronavirus se va
face și la Drobeta Turnu Severin

și aparate pentru ventilație mecanică
necesare pentru tratarea cazurilor
grave care vor fi internate în corpul
fostei Secții ORL”, a explicat Georgescu.
În prezent, testele recoltate de
am stabilit procedurile care trebuie
urmate pentru ca aparatura necesară
în această situație să fie achiziționată
în cel mai scurt timp”, a declarat
președintele CJ Mehedinți.
Suma alocată pentru aparatura
necesară bolnavilor de COVID-19 din
Duminică, în judeţul Mehedinţi,
Mehedinți este cea care fusese alocată
Spitalului Județean, din bugetul CJ. se aflau în carantină instituţionalizată
Măsura de realocare a banilor a fost 101 persoane, iar în izolare la domiciliu
luată după ce Ministerul Sănătății nu a 1.186 de persoane. Starea acestora
mai dus la capăt prima variantă, cea în de sănătate este monitorizată zilnic
care ar fi achiziționat aparatură pentru de către reprezentanţii Direcţiei de
spitalele din toată țara, deoarece nu a Sănătate Publică.
Potrivit Adevărul, polițiștii din
fost cuprinsă în decret.
„Inițial, Ministerul Sănătății a judeţul Mehedinţi au verificat în data
transmis că va achiziționa aparate 21 martie un număr de 1.047 persoane
pentru testare a eventualelor cazuri aflate în izolare voluntară la domiciliu
de Coronavirus pentru toate spitalele şi 37 de unităţi economice. În urma
din țară, dar când s-a dat decretul, acestor verificări au fost aplicate 16
aceste achiziții nu au mai fost cuprinse. sancţiuni contravenţionale, dintre
Cum nu puteam lăsa situația la voia care 8 sancţiuni pentru nerespectarea
întâmplării, iar de testarea tuturor măsurii de autoizolare, valoarea
suspecților depinde în mare măsură totală a acestora fiind de 75.000 lei.
În cadrul verificărilor desfășurate
gradul de răspândire a virusului,
am decis ca banii alocați Spitalului au fost angrenate efective compuse
Județean anul acesta din bugetul din 153 de poliţişti, 32 de poliţişti
Consiliului Județean Mehedinți să fie locali, 38 de jandarmi (3 echipaje au
folosiți pentru această situație delicată. participat la însoţirea persoanelor
Astfel, în procedură de urgență se c a ra n t i n a t e ) ş i 4 p o l i ţ i ş t i d e
vor achiziționa un sistem Real Time PCR frontieră. De asemenea, a fost

la pacienții din Mehedinți se trimit la
Craiova, unde nu se pot face mai mult
de 70 teste într-o zi.
Cristina Pleșoianu

Peste 1.000 de mehedințeni
se află în izolare voluntară
la domiciliu

Analiza probelor pentru
diagnosticarea îmbolnăvirilor cu
coronavirus se va face și la Drobeta
Turnu Severin, după ce Consiliul
Județean Mehedinți a decis că va
finanța achiziția aparaturii necesare.
Potrivit președintelui Consiliului
Județean Mehedinți, Aladin Georgescu,
în perioada următoare se vor face
toate demersurile pentru a fi testați de
coronavirus cât mai mulți mehedințeni,
iar astfel vor fi respectate recomadările
Organizației Mondiale a Sănătății
pentru combaterea epidemiei.
„Ne dorim ca lucrurile să se
desfășoare în cel mai scurt timp
pentru a evita răspândirea cu rapiditate
a virusului astfel că, în această
după-amiază am avut o întâlnire
cu conducerea unității medicale și

aplícată o sancţiune contravenţională
unei unităţi economice pentru
nerespectarea Ordonanţei Militare,
în valoare totală de 1.000 lei.
Totodată, echipaje ale poliţiei
rutiere au asigurat deplasarea şi
însoţirea a 19 autovehicule, cu 53
de persoane, care au fost plasate
în carantină instituţionalizată sau
conduse până la destinaţiile de
domiciliu pentru aplicarea măsurii de
izolare voluntară.
„Reamintim faptul că toate
autorităţile statului sunt în continuă
alertă pentru a preveni răspândirea
COVID-19. Prefectul judeţului
Mehedinţi, Cristinel Pavel, face
un apel la populaţie să respecte
prevederile Ordonanţei militare nr.
2/din 21.03.2020 privind măsuri de
prevenire a răspândirii a COVID-19”,
se arată într-un comunicat de presă
al Prefecturii Mehedinţi.
Cristina Pleșoianu
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Stare de urgenţă! Creşte numărul deceselor legate de coronavirus

Pacienţi externaţi din spitale.
Se acceptă doar urgenţele

A crescut numărul
pacienţilor confirmaţi cu
noul coronavirus care au
decedat. Până ieri dupăamiază, în ţară au fost
anunţate cinci decese. Între
timp, Ministerul de Interne
a anunţat că spitalele de
stat şi cele private trebuie
să externeze pacienţii
care nu au afecţiuni ce
reprezintă urgenţe şi să
suspende internările.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Un doljean de 67 ani, din Filiaşi, un
bătrân de 74 ani, internat la Bucureşti,
un altul de 70 ani din Piatra Neamţ
şi alţi doi, o femeie şi un bărbat, din
Suceava, sunt românii confirmaţi cu
coronavirus, ale căror decese au fost
anunţate de autorităţi. Toţi sufereau şi
de alte boli grave.
Până luni, la prânz, pe teritoriul
României, au fost confirmate 576 de
cazuri de persoane infectate cu virusul
COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele
576 de persoane confirmate pozitiv, 73
au fost declarate vindecate și externate
(51 la Timișoara, 17 la București, 3 la
Craiova, unul la Constanța și unul la
Iași).
De la ultima informare transmisă de
Grupul de Comunicare Strategică, au
fost înregistrate alte 143 de noi cazuri
de îmbolnăvire, conform Ministerului
Sănătăţii.
„Pacienții nou confirmați au vârsta
cuprinsă între 5 ani și 76 de ani.
La ATI, în acest moment, sunt
internați 15 pacienți, din care 7 în stare
gravă. Starea de sănătate a celorlalți
pacienți este bună, staționară.
Pe teritoriul României, în carantină
instituționalizată sunt 5.066 de persoane
pentru care se efectuează verificări
pentru a depista dacă au contactat
virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte
72.247 de persoane sunt în izolare la
domiciliu și se află sub monitorizare
medicală.
Până la această dată, la nivel
național, au fost prelucrate 11.223 de
teste, din care 277 în unități medicale
private”, arată Ministerul Sănătăţii.

Mii de doljeni, la izolare
În Dolj, conform informaţiilor pe
care le-am obţinut pe surse, până
la închiderea ediţiei, nu fuseseră
înregistrate noi internări ale unor
pacienţi cu coronavirus. Autorităţile
locale nu mai pot comunica date despre
pacienţi, Guvernul interzicându-le acest
lucru.
Au putut spune însă că ieri, în Dolj,
2.734 de persoane erau izolate voluntar
la domiciliu, 236 de persoane se aflau
în carantină, iar 22 persoane au ieșit
din carantină.
„Persoanele izolate la domiciliu
sunt clinic sănătoase și nu prezintă
simptomatologie specifică afectării de
către virusul COVID-19.
În ultimele 24 de ore, forțele de
ordine au verificat peste 1.600 de
persoane cu privire la respectarea
măsurilor de izolare/carantină.
Totodată, au fost verificate aproximativ
440 de societăţi comerciale, scopul fiind
asigurarea respectării dispoziţiilor legale
aflate în vigoare. Pentru neregulile
constatate, polițiștii au aplicat 15
sancțiuni contravenționale, dintre care
10 pentru nerespectarea măsurilor
de izolare/carantină, 2 pentru fapte
de natură economică şi 3 pentru alte
tipuri de abateri. Valoarea sancţiunilor
aplicate de oamenii legii este de peste
64.000 de lei.
De asemenea, 2 persoane au fost
introduse în carantină, întrucât acestea
nu ar fi respectat măsura izolării la
domiciliu.
Tot în cursul zilei de ieri (n.r.
duminică), poliţiştii au întocmit un
dosar penal în care desfăşoară cercetări
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
fals în declaraţii.
Astfel, poliţiştii au fost sesizaţi
cu privire la faptul că, la spitalul din
Calafat, s-a prezentat o femeie, de 37
de ani, din localitate, împreună cu un
copil, pentru ca acesta să fie examinat
din punct de vedere medical.
Cea în cauză ar fi completat un
chestionar pentru evaluarea riscului de
îmbolnăvire cu COVID-19, precizând că
nu ar fi intrat în contact cu persoane
care ar putea fi infectate.
Din verificările ulterioare, poliţiştii
au stabilit însă că aceasta locuieşte
împreună cu mai multe persoane, faţă
de care fusese dispusă măsura izolării
la domiciliu”, au transmis reprezentanţii
Prefecturii Dolj.

Spitale goale. Rămân doar
urgenţele.
Ministerul de Interne a decis
suspendarea internărilor pentru
intervenţii chirurgicale şi alte
tratamente, dacă nu sunt urgenţe.
Măsura intră în vigoare de astăzi. În
plus, în 2 zile, toţi pacienţii care nu sunt
urgenţe trebuie externaţi.
„A fost emis ordinul comandantului
acțiunii, avizat de ministrul afacerilor
interne, Ion Marcel Vela, pentru
instituirea măsurilor necesare limitării
răspândirii infecției cu virusul SARSCOV-2(noul coronavirus), la nivelul
unităților sanitare publice și private.
Astfel, începând de mâine, 24
martie, pentru o perioadă de 14
zile, se suspendă internările pentru
intervențiile chirurgicale și alte

tratamente și investigații medicale
spitalicești, care nu reprezintă urgență
și care pot fi reprogramate.
De asemenea, se suspendă
consultațiile programate și
programabile, în structurile ambulatorii
ale spitalelor publice și private.
În termen de 48 de ore, de la
intrarea în vigoare a ordinului, se
externează toți pacienții care nu
reprezintă urgențe și care nu necesită
obligatoriu acordarea îngrijirilor
medicale în spital.
Conducerile spitalelor pot
decide reorganizarea programului
și a permanenței personalului, prin
introducerea activității medicale în
regim de ture și gărzi, fără afectarea
salarizării personalului”, a transmis
Grupul de Comunicare Strategică.

Linie telefonică dedicată
craiovenilor de peste 65 ani
Venim în sprijinul craiovenilor
de peste 65 de ani cu un nou
număr de telefon la care se poate
solicita ajutorul, în caz de nevoie –
0351.171.892.
O echipă operativă, formată din
angajați ai Direcției Generale de
Asistență Socială și ai Serviciului
de Situații de Urgență din cadrul
Primăriei Craiova, este pregătită să
intervină în sprijinul dumneavoastră.
Acest info-line este special
destinat pentru situații deosebite
și pot suna toți cei interesați, dar în
mod deosebit, persoanele de peste
65 de ani, fără susținători. Apelurile
se pot efectua între orele 8:00 și
22:00, urmând ca în timpul nopții
să fie valabil Telefonul Cetățeanului
0251.984.

Foarte important!!!!!!! Telefonul
Cetățeanului - 0251.984 - este în
continuare valabil, iar numărul
0351.171.892, din rețeaua DIGI,
este alocat de autorități ca o
măsură suplimentară de apelare
în caz de nevoie, pe perioada stării
de urgență!
Linii speciale:
0251.984
0351.171.892
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TVR 1

07:00		Telejurnal matinal
09:00		Telejurnal
09:45		Teleshopping
10:00		Ediţie specială
11:00		Teleshopping
11:30		Pofticioşi, la cratiţă!
12:00		Telejurnal
12:40		Tărâmul dintre
			vânturi (R)
13:00		Editie specială
13:10		Tărâmul dintre
			vânturi (R)
14:00		Telejurnal
15:00		Maghiara de pe unu
16:50		Tărâmul dintre vânturi
18:00		Nadine
19:00		Telejurnal
19:45		Sport
19:55		Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:00		Legende şi mistere
22:30		Dosarele extratereştrilor
23:00		Telejurnal
00:00		Politică şi delicateţuri (R)
01:00		Nadine (R)
02:00		Legende şi mistere (R)
02:30		Dosarele
			extratereştrilor (R)
03:00		M.A.I. aproape
			de tine (R)
03:25		Sport (R)
03:35		Meteo (R)
03:40		Telejurnal (R)
04:30		Vorbeşte corect! (R)
04:35		Politică şi delicateţuri (R)
05:25		Pofticioşi, la cratiţă! (R)

HBO

08:10		Cartea Junglei
09:55		Calmul dinaintea
			furtunii
11:45		Oameni
			ca noi
13:40		Răzbunătorii:
			Sfârşitul jocului
16:40		Știrile săptămânii
			cu John Oliver
17:15		Bărbați în
		
Negru Internațional
19:10		Moșteniri
20:00		Complotul
		
împotriva Americii
21:00		Prietena mea
			genială
22:05		Moromeții 2
23:55		Foxcatcher
02:10		Nu mă
			atinge-mă
04:20		Focviu
06:00		Quintă
			Royala

PROGRAME TV
PRO TV

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

19:00		Ştirile
		
Pro Tv
20:30		Las fierbinți
22:30		Ştirile
		
Pro Tv
23:00		S-a furat un
		
tren 123
01:15		Fură și
			fugi (R)
03:00		Vorbeşte
		
lumea (R)
05:00		Ce spun
		
românii (R)
06:00		Ştirile Pro Tv

PRO CINEMA

07:15		Inapoi in Florida
10:30		La bloc (R)

12:45		Mi se spune
			Buchanan (R)
14:30		Crăciunul
			Prințesei Lebădă (R)
16:15		Nuntă a la grec 2
18:15		La bloc
20:30		The Wonderful
			World of Disney

ANTENA 1

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

12:00		Observator
14:00		Dragoste
			de tată
16:00		Observator
17:00		Acces direct
19:00		Observator
20:00		Asia Express 			Drumul comorilor
22:45		Observator
23:15		Xtra Night
		
Show
01:00		Dragoste
			de tată (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		Survivor Romania
23:00		FanArena
01:00		Știrile Kanal D (R)
02:00		Puterea dragostei (R)
04:30		În căutarea
			adevărului (R)
06:00		Teleshopping (R)
06:30		Pastila de râs
06:45		Știrile Kanal D (R)

PRIMA TV

07:20		Capri (R)
08:00		Sacrificii în
			numele iubirii (R)
09:30		Teleshopping
10:00		Starea naţiei (R)
11:00		Teleshopping
11:30		Secrete de stil (R)
12:00		Teleshopping
14:00		Sănătate cu stil (R)
14:30		Teleshopping
15:05		Focus
16:00		Capri
17:00		Sacrificii în
		
numele iubirii
18:00		Focus 18
19:00		Trăsniți
20:00		Bărbați de elită
22:00		Starea naţiei

23:00		Trăsniți (R)
00:00		Bărbați de
		
elită (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		Clanul
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Dragoste si ura
21:00		Ștefan cel Mare 			Vaslui 1475
00:00		Jaf in timpul potopului (R)
02:00		Albumul Naţional
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PRO 2

07:45		Lacrimi
			de iubire (R)
09:00		Teleshopping
09:15		Vieti la
			rascruce (R)
10:15		Intre tine
			si rau (R)
11:15		Teleshopping
11:45		Frumoasa
			și bestiile (R)
13:45		Teleshopping
14:00		Blind
			Date (R)
15:00		Vieti la
		
rascruce (R)
16:00		Tânăr și
		
Neliniștit
17:00		Jurăminte
		
încălcate
18:00		Blind Date
19:00		Frumoasa
		
și bestiile
21:00		Intre tine
		
si rau
22:00		Vieti la
			rascruce
23:00		Lacrimi
		
de iubire
00:00		Frumoasa
		
și bestiile (R)
02:00		Lacrimi de iubire (R)
03:00		Jurăminte încălcate (R)
04:00		Ce se întâmplă doctore ?
04:15		Intre tine si rau (R)
05:00		Blind Date (R)
05:45		Jurăminte încălcate (R)
06:45		Tânăr și Neliniștit (R)

PRO X

07:00		Stiri Sport.ro
08:45		Teleshopping
09:00		Ora exacta in sport (R)
10:00		Stiri Sport.ro
10:45		Ora exacta in sport
12:30		Teleshopping
13:00		Ora exacta in sport (R)
15:45		Teleshopping
16:00		Marea țăcăneală (R)
17:00		Prietenii tăi
18:00		M.A.S.H.
19:00		Marea țăcăneală
20:00		O familie modernă
20:30		Prietenii tăi
22:00		24 de ore
23:00		Da-i bataie!
			Local Kombat
00:00		Stiri Sport.ro
01:00		Ora exacta
		
in sport (R)
03:00		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		Goana după aur
12:00		Comori arhitecturale
			recuperate
13:00		Maşini pe alese
14:00		Indigenii din Alaska
17:00		Maşini pe alese
18:00		Bagaje la licitaţie
18:30		Bogății ascunse
		
în magazii
19:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
19:30		Cum se fabrică ?
20:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
21:00		Supraviețuire pe
			cont propriu
22:00		Goana după aur
23:00		Indigenii din Alaska
00:00		Alaska: Ultima frontieră
01:00		Comori arhitecturale
			recuperate
03:00		Supraviețuire pe
		
cont propriu
04:00		Goana
			după aur
05:00		Maşini
			pe alese

EUROSPORT

07:30		Curse de maşini:
		
CM de anduranţă
09:35		Judo: Turneul de
		
Mare Slem
10:05		Lupte: Jocurile
			Olimpice de Vară
11:05		Sărituri cu schiurile: CM
			de zbor cu schiurile FIS
12:45		Ciclism: CM
13:45		Schi fond: CM
15:45		Ciclism: CM
18:15		Schi alpin: CM
21:00		Ştirile Eurosport
21:05		Ciclism: CM
22:00		Curse de maşini: CM
23:00		Ciclism: CM
00:25		Ştirile Eurosport
00:30		Sărituri cu schiurile: CM
		
de zbor cu schiurile FIS
02:30		Curse de maşini: CM
03:30		Ciclism: CM
05:00		Curling: CM
06:30		Sărituri cu schiurile: CM

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Lucrul la propriile proiecte
poate fi foarte activ in mintea
ta astazi. Acest lucru ar putea
implica studii de un anumit fel
sau de arta. Este posibil sa ai in
vedere modalitati inovatoare de
a castiga bani in plus.

Investitiile pe termen lung,
in special cele care implica
imobiliare, ar putea fi platite
acum.
Daca te-ai gandit sa
cumperi sau sa vinzi o casa,
acesta este momentul sa o faci.

Schimbarea ideilor cu colegii
ar putea duce la planificarea
e ve n i m e n t e l o r s o c i a l e s i
la reunirea unor persoane
importante pentru a asigura
cooperarea in cadrul unor
proiecte ambitioase.

O multime de documente,
care implica poate contracte,
ti-ar putea aduce un castig
financiar la locul de munca.
Poti castiga sau economisi bani
pentru angajatorul tau, ceea ce
s-ar putea dovedi important.

Astazi, s-ar putea sa
iti doresti sa-ti crezi simtul
innascut in afaceri pentru
a transforma in succes unu
proiect pentru animale
de companie sau ceva
asemanator.

Noi descoperiri care iti
capteaza imaginatia te-ar putea
face sa-ti petreci cea mai mare
parte a zilei sechestrat in casa ta
si sa inveti cat poti. Toate indicatiile
arata ca nu vei dori sa faci multe
altele.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Este posibil sa ai planuri
de a te conecta cu prietenii
si probabil ca astepti cu
nerabdare.
Cu toate acestea, ai
putea avea parte de unele
piedici.

Munca ta grea de la locul
de munca poate parea sa
fie platita in cele din urma,
deoarece toate semnele indica
faptul ca o crestere, promovare
sau o alta forma de avansare iti
vine in cale.

Studierea in singuratate te
poate atrage astazi.
Un nou interes a captat
imaginatia ta, asa ca poti decide
sa te sechestrezi acasa sau in
biblioteca pentru a afla mai multe
despre asta.

Amintirile care se ridica astazi
ar putea declansa dorinta de a lua
legatura cu prieteni vechi sau rude
pe care nu le-ai mai vazut de mult.
Unele dintre aceste amintiri ar
putea fi ciudate, aducand din nou
dureri resimtite in trecut.

Evenimentele sociale orientate
spre afaceri ar putea dura mult timp
astazi. Ai putea sa planifici sau sa le
urmezi. Te vei simti mai bine cand
se va termina, dar ar trebui sa faci o
impresie buna si, eventual, sa-ti faci
cativa prieteni noi.

Farmecul tau innascut
si bunele maniere ti-au adus
relatii bune atat cu colegii de
munca, cat si cu superiorii,
iar astazi s-ar putea sa
descoperi ca acest lucru ti-a
servit bine.

9

EDUCAȚIE

Marți, 24 Martie 2020

Ministrul Educaţiei: La acest moment nu
luăm în calcul înghețarea anului școlar

După ce vicepremierul Raluca
Turcan a creat panică în rândul
elevilor şi profesorilor declarând
că există posibilitatea îngheţării
anului şcolar, ministrul Educaţiei,
Monica Anisie, a precizat că, în acest
moment, nu se ia în calcul acest lucru.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Raluca Turcan a făcut declaraţii
despre situaţia din învăţământ la
RFI. Ea a spus că există trei scenarii
posibile.
„Sunt trei etape posibile, cel puţin
din perspectiva mea. Una ar fi ca
anul şcolar să continue şi evaluările
să fie aşa cum au fost prevăzute,
dar e un scenariu destul de greu de
atins, întrucât deja se prefigurează
închiderea şcolilor peste perioada
anunţată. Al doilea scenariu ar fi al
decalării evaluărilor, iar al treilea ar fi
al repetării anului, însă vom vedea. E
foarte dificil de afirmat acum care va
fi soluţia”, a afirmat vicepremierul la
RFI, conform Agerpres.
Sursa citată mai arată că Raluca
Turcan a precizat că a solicitat
o analiză din partea Ministerului
Educaţiei cu privire la modul de
desfăşurare a educaţiei online şi în
baza programelor speciale create
în parteneriat cu TVR: “Am solicitat
o analiză din partea Ministerului
Educaţiei, tocmai pentru a vedea
cum se desfăşoară educaţia online şi
în baza programelor speciale create
în parteneriat cu TVR pe educaţia
copiilor. Plecăm de la principiul că
nicio evaluare nu poate să fie în
afara materiei predate. Dacă efectele
predării online vom vedea că ating
toate segmentele sociale, pentru că
România are şi segmente extrem de
vulnerabile, unde accesul la internet
este îngrădit, unde inclusiv accesul la
televiziune este deficitar, vom vedea
în funcţie de aceste evaluări cum vom
proceda cu anul şcolar”.
După ce sindicatele din învăţământ
şi elevii au reacţionat şi au spus că nu
sunt de acord cu îngheţarea anului
şcolar, ministrul Educaţiei, Monica
Anisie, a venit cu precizări.
„Vreau să îi asigur pe elevi, studenți,
profesori și părinți că la acest moment
nu luăm în calcul înghețarea anului
școlar sau amânarea examenelor
cu un an. Specialiștii din Ministerul
Educației și Cercetării lucrează la mai

multe scenarii, uitându-se cu atenție
și la ceea ce se întâmplă în cadrul
sistemelor de educație din statele
Uniunii Europene.
Ministerul Educației se preocupă
de modul în care elevii își continuă
învățarea de acasă și obiectivul MEC
este ca niciunul dintre elevi, studenți
sau profesori să nu aibă de suferit.
În ceea ce-i privește pe eleivii
care trebuie să susțină Evaluarea
Națională și examenul național
de Bacalaureat sau studenții care
trebuie să își susțină examenele
de finalizare a studiilor, Ministerul
Educației și Cercetării va prezenta
variantele posibile pe care le ia
în calcul în situația în care se va
prelungi această stare de urgență.
De asemenea, precizăm că toate
scenariile vor fi dezbătute cu toți
actorii educaționali (reprezentanții
elevilor, studenților, părinților,
sindicatelor și reprezentanții
Consiliului Național al Rectorilor), iar
decizia va fi luată de comun acord.
Este important de precizat faptul
că scenariile gândite de experții
ministerului vor fi aplicate în funcție
de evoluția crizei provocate de
coronavirus în România și în acord cu
deciziile Comitetului Național pentru
Situații Speciale de Urgență.
Le mulțumesc colegilor mei,

profesori, pentru tot efortul depus
în această perioadă și îi îndemn să
continue învățarea prin cursurile
online alături de elevii/studenții lor.
Fac din nou un apel la calm și îi
rog pe elevi și studenți să stea în casă
și să continue învățarea de acasă. Un
îndemn vine și pentru părinți, pe care
îi rog să ia toate măsurile pentru a
proteja sănătatea copiilor noștri și
pentru a-i susține în activitatea de

învățare de acasă.
Mulțumesc universităților și
institutelor de cercetare, cadrelor
didactice și cercetărilor care fac
eforturi pentru a asigura asistența
necesară pentru combaterea
COVID-19. Ministerul Educației și
Cercetării face tot posibilul pentru a
susține aceste eforturi”, a declarat
Monica Anisie, ministrul educației și
cercetării.

Staţi în casă! Noi muncim pentru voi!

În această perioadă dificilă, toţi
agenţii de securitate ARD Security
sunt la datorie. Se asigură paza
atât la Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă din Craiova, cât şi la
spitalele Caracal şi Balş.

În plus, ne-am alăturat campaniei
„Ajută-mă să ajut”, derulată de
Asociaţia Medici pentru Viaţa
Copiilor, donând pentru achiziţia de
echipamente medicale de protecţie.
Vă îndemnăm şi pe dumneavoastră să

o faceţi. Orice ajutor poate salva vieţi!
Totodată, suntem alături de
clienţii noştri pentru a preveni
tentativele de spargere şi furt.
Staţi în casă!
Noi muncim pentru voi!
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După ultima ședință a Comitetului
Executiv, CIO a anunțat în premieră
că ia în calcul și amânarea datei de
începere a JO Tokyo 2020

În ultima ședință a Comitetului
Executiv al Comitetului Internațional
Olimpic (CIO) - care a avut loc ieri,
la Lausanne - pe ordinea de zi s-au
aflat problemele legate de pandemia
de coronavirus și implicațiile legate
de desfășurarea Jocurilor Olimpice
de la Tokyo, programate a avea loc
în perioada 24 iulie - 9 august 2020.
CIO a hotărât să ia în calcul mai
multe scenarii în ceea ce privește atât
desfășurarea la timp a Jocurilor, cât
și, în premieră, modificarea datei de
începere a competiției din Japonia.
CIO va analiza minuțios starea de
sănătate din Japonia și din întreaga
lume și, în funcție de aceasta, va
lua cea mai bună decizie în interesul
sportivilor și al tuturor celor implicați.
Pe de o parte, există îmbunătățiri
de sănătate semnificative în Japonia,
unde oamenii primesc cu căldura
Flacăra Olimpică. Acest lucru
consolidează încrederea CIO în
gazdele japoneze și în posibilitatea
Mișcării Olimpice de a permite,
cu anumite restricții de siguranță,
organizarea Jocurilor potrivit
programului, respectând principiul
său de a proteja sănătatea tuturor
celor implicați.

Pe de altă parte, există o creștere
dramatica a cazurilor și a unor noi
focare de COVID-19 în diferite țări
de pe diferite continente. Din această
cauză, Comitetul Executiv al CIO ia în
calcul și amânarea datei de începere
a JO Tokyo 2020.
„Sper ca la sfârșitul acestui tunel
întunecat prin care trecem împreună,
neștiind cât de lung este, Flacăra
Olimpică să fie lumina de la capătul
său!”, a declarat Thomas Bach.
Situațiile cu milioane de nopți
deja rezervate în hoteluri sunt extrem
de greu de gestionat, iar calendarul
sportiv internațional pentru cel puțin
33 de sporturi olimpice ar trebui
adaptat. Acestea sunt doar câteva
dintre multele provocări.
În urma studierii diferitelor
scenarii, ar fi nevoie de angajamentul
și cooperarea deplină a Comitetului
de Organizare Tokyo 2020 și a
autorităților japoneze, precum și a
tuturor Federațiilor Internaționale
(IF) și ale Comitetelor Olimpice
Naționale (NOC). De asemenea,
ar fi nevoie de angajament și de
colaborarea cu deținătorii de drepturi
(RHB) și sponsorii - parteneri TOP,
ca parte a sprijinului lor continuu și

apreciat pentru Mișcarea Olimpică,
precum și cooperarea tuturor
partenerilor de la Jocuri, furnizori și
contractori.
În acest spirit al angajamentului
împărtășit al părților interesate față
de Jocurile Olimpice și, având în
vedere situația care se deteriorează
la nivel mondial, Comitetul Executiv
a inițiat următorul pas în planificarea
scenariilor CIO.
CIO, în deplină coordonare
și parteneriat cu Comitetul de
Organizare Tokyo 2020, autoritățile
japoneze și guvernul capitalei
Tokyo, va începe discuții detaliate
pentru a finaliza evaluarea sa
asupra dezvoltării rapide a situației
mondiale de sănătate și a impactului
acesteia asupra Jocurilor Olimpice,
inclusiv scenariul amânării. CIO este
încrezător că va finaliza aceste discuții
în următoarele patru săptămâni și
apreciază foarte mult solidaritatea și
parteneriatul NOC-urilor și IF-urilor în
sprijinirea sportivilor și în adaptarea
planificării Jocurilor.
Comitetul Executiv a subliniat că
anularea Jocurilor Olimpice Tokyo
2020 nu va rezolva nici una dintre
probleme și nici nu va ajuta pe

nimeni. Prin urmare, anularea nu
este pe ordinea de zi.
După întâlnirea Comitetului
Executiv, președintele CIO, Thomas
Bach, a trimis o scrisoare comunității
de sportivi la nivel mondial pentru a
le oferi o explicație despre abordarea
Mișcării Olimpice.
În scrisoare, Bach a afirmat
încă o dată că protejarea sănătății
tuturor celor implicați și contribuția
la stoparea virusului este principiul
fundamental:
„Viețile oamenilor au prioritate
asupra tuturor, inclusiv a organizării
Jocurilor. CIO vrea să facă parte din
soluție. Prin urmare, principiul nostru
este să protejăm sănătatea tuturor
celor implicați și să contribuim la
oprirea virusului. Îmi doresc, și cu
toții lucrăm pentru asta, ca speranța
exprimată de atât de mulți sportivi,
NOC-uri și IF-uri de pe toate cele cinci
continente, să se împlinească. Sper
ca la sfârșitul acestui tunel întunecat
prin care trecem împreună, neștiind
cât de lung este, flacăra olimpică să
fie lumina de la capătul său!”
sursa: cosr.ro
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George Pușcaș: „Stați în casă, români,
ca să putem ieși afară în siguranță”

După ce coronavirusul s-a extins
fulgerător în Europa, internaționalul
român legitimat la Reading, în
Championship, se pregătește singur
acasă și a oferit detalii despre cum
se menține în formă în această
perioadă. Fotbalistul a dezvăluit
că până pe 19 martie lumea a fost
destul de calmă, dar lucrurile s-au
mai schimbat.
„A fost liniște până ieri, 19 martie,
ne-am antrenat luni și marți, miercuri
am fost liberi, iar joi am fost anunțați
să nu ne mai prezentăm la baza de
pregătire. Ni s-a spus că nu vom mai
face antrenamente următoarele opt
zile, cel puțin. Cam toate cluburile au
procedat similar. Acum au început și
aici măsuri drastice. Să se închidă
școli, magazine, restaurante, lumea a
început să fie mai atentă și să nu mai
iasă pe stradă. Până zilele trecute nu
părea a fi perceput drept ceva foarte
grav”, a spus Pușcaș pentru frf.ro.
Internaționalul român este de
părere că în România s-au luat
măsurile corecte în ceea ce privește
protejarea oamenilor: „Cred că
autoritățile române au procedat
corect și repede. Slavă Domnului!,
nu avem situația din Italia și Spania,
sper să nici nu ajungem acolo”.
Pușcaș a explicat ce măsuri a luat
pe plan personal pentru a se proteja

de noul virus: „Am grijă de igiena
personală, mă spăl foarte des pe
mâini. Am grijă să nu intru în contact
cu nimeni, iar din casă mai ies doar
dacă am neapărat nevoie să cumpăr
ceva, iar când o fac, păstrez distanța
de alți oameni. Locuiesc într-o zonă
liniștită, neaglomerată, și voi putea
ieși să alerg fără să fiu nevoit să
intru în contact cu cineva. În plus,
exercițiile pe care le-aș fi făcut în sala
de fitness le voi adapta astfel încât să
le pot face în casă. Mai este și dieta,
dar eu oricum aveam un stil de viață
sănătos și nu trebuie să îmi impun
ceva anume în această perioadă”, a
spus atacantul.
Totodată, jucătorul ce a jucat o
semifinală de EURO U21 în tricoul
României a avut un mesaj pentru
toți românii: „Eu pot doar să le
transmit gândurile mele bune și pline
de speranță că vom trece cu bine
prin această încercare. Însă, cele
mai importante mesaje în această
perioadă sunt cele transmise de
autorități. Așa că îi rog din suflet să
țină cont de ele! Nu e vorba doar de
noi, e vorba și de toți cei apropiați
nouă. Stați în casă, români, ca să
putem ieși afară în siguranță cât mai
curând!”, a încheiat fotbalistul.
Sursa: frf.ro

Când se joacă meciurile
de la EURO la București
În urma deciziei Comitetului
Executiv UEFA din 17 martie,
C a m p i o n a t u l E u ro p e a n a fo s t
reprogramat în 2021, în perioada 11
iunie – 11 iulie.
Între timp, forul de la Nyon a
anunțat și noul program al meciurilor
de la turneul final care va fi găzduit
de 12 orașe de pe întreg teritoriul
Europei, inclusiv la București.
Cele patru partide găzduite de
Arena Națională, trei din grupa C și
o optime de finală, se vor disputa la
următoarele date:
Duminică, 13 iunie 2021, ora
19:00*
Austria – câștigătoare play-off D
sau A
Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00*
Ucraina – Câștigătoare play-off
D sau A
Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00*
Ucraina – Austria
Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00*
1F – 3A/B/C
* Orele urmează să fie confirmate.

Pentru a fi prezentă la EURO,
România trebuie să câștige play-offul programat în acest moment în
iunie 2020. Pe 4 iunie, tricolorii ar
urma să dispute semifinala barajului
în Islanda. În cazul unui succes, pe
9 iunie, naționala noastră va juca
pentru locul la turneul final, tot pe
teren străin, în fața Bulgariei sau
Ungariei.
UEFA continuă să monitorizeze
situația creată de pandemia
COVID-19, iar datele pot suferi
modificări.
sursa: frf.ro
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„Darul divin” ar putea părăsi Bănia!
După Ivan Martic, CSU Craiova se poate despărți și de Mirko Pigliacelli
Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
Eventuala plecare a lui Pigliacelli a
fost anunțată de directorul de imagine
al CSU Craiova. Gică Craioveanu, în
dialog cu fanii olteni, a fost destul
de evaziv în privința goalkeeperului italian, spunând că sunt multe
chestii la mijloc, dar cheia ar avea-o
antrenorul cu portarii, Robert Tufiși,
în privința viitorului lui Pigliacelli în
Bănie.
„Nu știu dacă rămâne Mirko
Pigliacelli la Craiova. Depinde foarte,
foarte mult de Cornel Papură și de
Robert (n.r. Robert Tufiși), antrenorul
cu portarii. Sunt foarte multe chestiuni
la mijloc. Știu că foarte mulți dintre
voi îl iubiți pe Pigliacelli, dar viitorul
lui la Craiova nu depinde nici de
voi, dar nici de mine”, a spus, deloc
plauzibil, Gică Craioveanu, într-un
dialog purtat cu fanii, pe pagina de
Facebook a CSU.

Pigliacelli s-a aflat în conflict cu
Victor Pițurcă, antrenorul din 2019
al echipei. Apoi, suporterii care dau
identitate clubului lui Rotaru l-au
catalogat pe portar ca fiind „trădător”.
În conflictul dintre patron și ultrași au
intervenit și spectatorii de la Tribuna

Rezervele lui Rotaru
impresionează granzii
Europei!

a doua, care au apreciat că italianul e
un „dar divin” pogorât pe Oblemenco.
Craioveanu a avut numai cuvinte
de laudă la adresa echipei pe care o
reprezintă și le-a transmis suporterilor
internauți că Rotaru va mai transfera
jucători: „Echipa e foarte bună, cred
că jucătorii sunt foarte buni. Pare că
sunt ceva probleme pe faza defensivă
și, mai ales, în zona centrală. Dar eu
zic că avem jucători foarte buni. Cine

în fotbalul românesc are mijlocașii
Craiovei? Nici Cluj, nici FCSB. Vorbim
de Mateiu, Cicâldau, Dan Nistor, care
parcă e oltean, așa sânge are în el.
Mi-e drag de el! Eu cred că se vor
aduce și jucători în vară”.
Clubul lui Rotaru s-a despărțit de
Ivan Martic în aceste zile. Potrivit tot
lui Craioveanu jucătorul va îmbrăca
tricoul celor de la CFR Cluj atunci
când se va mai juca fotbal.

Valencia îl monitorizează pe Fane Baiaram,
susține directorul de imagine al oltenilor,
Gică Craioveanu

Ștefan Baiaram a fost utilizat în
actuala stagiune de șase ori, grație
și regulii U21 impusă de FRF. Puștiul
oltenilor, care prestează pe același
post cu Mihăilă a fost integralist în
meciurile cu Reșița din Cupă, scor
1-0, în victoria cu 3-0 contra celor
cu Hermannstadt și în umilința de pe
Arena Națională, 1-4 cu FCSB.
Suficient cât să trezească interesul
celor de la Valencia. De fapt, „liliecii”
îl monitorizează pe jucător de mai
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bine de doi ani, potrivit lui Grande:
„Da, e adevărată informația. Baiaram
e în vederile Valenciei de când
avea 15 ani. Un prieten lucrează în
departamentul lor de scouting și mi-a
spus că e pe listă”.
În august, anul trecut, Baiaram era
în atenția celor de la Manchester City.
„Manchester City va avea scouteri la
Atena, pentru partida dintre AEK și
Craiova, de joi, din Europa League.
Cel mai probabil aceștia îl vor urmări
pe atacantul de la Craiova, Ștefan
Baiaram, de 16 ani”, se arăta într-un
tweet dat de City Extra. Așa că, de
la City la Valencia, poate fi apreciată
drept o traiectorie descendentă în
cariera lui Baiaram.
Cosmin COJOCĂREANU
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