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22 de comune vor fi cadastrate gratuit,
din bani europeni

Agenția Națională de Cadastru
și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va
scoate la licitație, în 2020, lucrări de
înregistrare sistematică a imobilelor
în peste 500 de unități administrativteritoriale (UAT). Pentru primele
246 de comune, procedurile de
atribuire vor fi inițiate în luna aprilie.
Printre acestea se numără 22 de
UAT-uri din județul Dolj. Finanțarea
este asigurată din fonduri externe
nerambursabile, prin Programul
Operațional Regional 2014 – 2020
(POR).
Comunele din județul Dolj
pentru care vor fi scoase la licitație
lucrările de înregistrare sistematică
a imobilelor, în luna aprilie a acestui
an, sunt: Afumați, Almăj, Amărăștii
de Jos, Bistreț, Calopăr, Cârcea,
Cerăt, Cetate, Coșoveni, Coțofenii
din Față, Ghercești, Giurgița,
Ișalnita, Malu Mare, Negoi, Radovan,
Rast, Siliștea Crucii, Teslui, Țuglui,
Urzicuța și Valea Stanciului, iar
suprafața vizată este de 128.929
de hectare.
Finanțarea acestor servicii este
asigurată din fonduri europene, prin
Programul Operațional Regional
2014 – 2020.
P ro i e c t u l m a j o r „ C re ș t e re a
gradului de acoperire și incluziune
a sistemului de înregistrare a
proprietăților în zonele rurale
din România” are o valoare de
aproximativ 313 de milioane de euro
și vizează realizarea lucrărilor de
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înregistrare sistematică a imobilelor
pentru o suprafață de aproape 5,8
de milioane de hectare din 660 de
UAT-uri situate în zone rurale ale
României.
În anul 2019, ANCPI a lansat
patru proceduri de licitație pentru
achiziționarea serviciilor de
înregistrare sistematică a imobilelor
din aproximativ 400 de UAT-uri
din cele 660 de comune din 40 de
județe, care vor fi cadastrate integral
din fonduri externe nerambursabile.
În prezent, 149 de comune
sunt contractate sau în procedură
de licitație, dintre care 89 au deja
contracte semnate și lucrările sunt
în derulare, iar 60 sunt în curs de
evaluare.
De asemenea, anul trecut, în
județul Dolj au fost eliberate,
g ra t u i t p e n t r u c e t ă ț e n i , p r i n
Programul național de cadastru și
carte funciară 2015-2023 (PNCCF),
peste 83.000 de cărți funciare.
Lucrările de cadastru general au
fost finanțate din veniturile proprii
ale ANCPI, prin Oficiul de Cadastru
și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj.
În prezent, din totalul de 111
de UAT-uri din județul Dolj, patru
(Drănic, Mischii, Goicea și Coțofenii
din Dos) sunt cadastrate în proporție
de sută la sută, iar în alte 106 se
desfășoară lucrări de înregistrare
sistematică a imobilelor, atât la
nivel de UAT, cât și pe sectoare
cadastrale.
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 2 MARTIE – 8 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

09:00 - 16:00

Localitatea

Zona de întrerupere

Craiova

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

Craiova

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

Craiova

PT 735 - str. Trandafirului

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

PTA 2 Prapor, PTA 5 Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00

Urzicuţa,
Afumaţi

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

09:00 - 16:00

Filiaşi

09:00 - 17:00

Dobroteşti,
Daneţi

09:00 - 16:00

Craiova

27.02

Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

			

			

03.03
09:00 - 17:00

Ciupercenii
Noi

PTCZ 7 Filiaşi - str. Unirii, bl. G3, sc. A
PTA Bază Recepţie Amărăştii de Jos, PTA
SMA Dobroteşti, PTA 1 Nisipuri, PTA Moaraă
Dobroteşti, PTA 1 Dobroteşti, PTA 3 Nisipuri,
PTA 3 Daneţi, PTA 5 Daneţi, PT terţi: PTA
Mobifon, PTA Pompe Apă Dobroteşti, PTA
Fermă Viticolă Daneţi, PTCZ Vinalcool Daneţi
PT 99 – cart. George Enescu, str. Dâmboviţa,
zona blocurilor: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, C1, C2, C3, G, B8, B4,
D2, R1, Şcoala Gen. nr. 12
PTA CRR Smârdan, PTA Moară Ciupercenii
Noi, PTAb 4 Ciupercenii Noi, PTA 1 Ciupercenii
Noi, PTA 2 Ciupercenii Noi, PTA 3 Ciupercenii
Noi, PT terţi: PTA SMA Ciupercenii Noi, PTA
Top Agro Business

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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Parcarea rezidențială, amânată

Primăria Craiova amână lansarea
aplicaţiei pentru parcările rezidenţiale.
Potrivit reprezentanţilor instituţiei,
decizia a fost luată pentru „o cât mai
bună informare a craiovenilor vizavi
de condițiile de aplicare pentru un
loc în parcările rezidențiale”, dar şi

pentru că sunt foarte multe cereri
pentru parcări rezidenţiale.
„Decizia vine ca urmare a
numărului crescut de solicitări venite
din partea cetățenilor pentru a
extinde parcările rezidențiale în mai
multe zone ale municipiului, dar și

pentru a finaliza marcarea tuturor
locurilor de parcare ce pot fi supuse
procedurilor on-line.
În această perioadă, aparatul de
specialitate al Primăriei va prelua
toate întrebările craiovenilor, urmând
a fi suplimentate echipele care

vor merge pe teren și vor explica
locuitorilor în detaliu condițiile de
aplicare pentru un loc în parcările
rezidențiale”, anunţă Primăria, întrun comunicat de presă.

Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei
(Mărțișoare pentru ființe dragi)

Biblioteca Județeană „Alexandru
și Aristia Aman” organizează, în
intervalul 24-27 februarie 2020,
activitatea cu titlul Mărțișoare
pentru ființe dragi (confecționare
mărțișoare).
Acțiunea se desfășoară în
cadrul proiectului „Cărticica
pentru prichindei și copii mai
măricei” și are caracter practic.
În cadrul întâlnirilor, peste 300 de
copii vor confecționa mărțișoare,
vestind apropierea primăverii și
renașterea naturii.
Toate materialele necesare
realizării mărțișoarelor sunt
puse la dispoziție de Biblioteca
Județeană „Alexandru și Aristia
Aman”.

Vor participa preșcolari și școlari
de la următoarele grădinițe și școli,
programate după cum urmează:
Luni, 24 Februarie
10:00-11:00 – Grădinița „Tudor
Vladimirescu”;
11:00-12:00 - Grădinița „Sfânta
Ana”;
Marți 25 Februarie
9:00-10:00 - Grădinița
„Phoenix”;
10:00-11:00 – Grădinița „Ion
Creangă”;
11:00-12:00 - Grădinița „Sfânta
Ana”;
12:00-13:00- Școala Gimnazială
„Mihai Viteazul”;

Miercuri, 26 Februarie
9:00-10:00 -Școala Gimnazială
„Traian”;
10:00-11:00- Grădinița „Ion
Creangă”;
11:00-12:00- Grădinița „Paradisul
Copiilor”;
12:00-13:00- Școala Gimnazială
„Nicolae Romanescu”;
Joi, 27 Februarie
9:00-10:00- Școala Gimnazială
„Traian”;
10:00-11:00- Grădinița „Ion
Creangă”;
11:00-12:00- Grădinița „Ethos”.
Biroul de Presă al Bibliotecii
Județene „Alexandru și Aristia Aman”
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Restricţii la SJU Drobeta, de teama
coronavirusului

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro
La Spitalul Judeţean de Urgenţă
din Drobeta Turnu Severin accesul
vizitatorilor a fost restricţionat, de
teama coronavirusului.
Reprezentanţii Consiliului
Judeţean Mehedinţi spun că se
încearcă evitarea aglomeraţiei în
unitatea medicală: “Răspândirea
rapidă a Coronavirusului în Europa a
determinat anumite măsuri speciale
în unitățile medicale din zona de vest
a țării, cunoscut fiind faptul că prin
vămile din vest intră în țară cetățenii

care vin din Italia.
La Spitalul Județean de Urgență
din Drobeta Turnu Severin accesul
vizitatorilor a fost restricționat. Astfel,
în timpul programului de vizită, în
saloanele unității intră doar câte un
aparținător care stă maximum zece
minute cu pacientul. Măsura s-a
impus pentru a se evita aglomerația”.
Potrivit acestora, s-a refăcut
stocul de măști și halate, echipament
de protecție care trebuie purtat de
sunt direcționate către Secția de Boli
vizitatori.
“În același timp, persoanele care Infecțioase.
Măsurile au fost luate în
se prezintă la Unitatea de Primiri
Urgențe cu simptome de gripă – febră conformitate cu actualele recomandări

ale Ministerului Sănătății și ele vor
fi menținute sau intensificate pe
măsură ce situația o impune”, au mai
adăugat reprezentanţii CJ Mehedinţi.

12 comune vor fi cadastrate gratuit.
Eşelniţa, în curând, pe listă

12 comune din Mehedinţi intră
în programul gratuit de cadastrare.
Potrivit Oficiului Judeţean de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară este
vorba despre comunele Burila Mare,
Butoieşti, Eşelniţa, Gogoşu, Hinova,
Iloviţa, Jiana, Prunişor, Şimian,
Stîngăceaua, Tîmna şi Voloiac care
vor fi cadastrate integral din fonduri
externe nerambursabile.
Totodată, spun aceştia, Agenţia

Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară (ANCPI) va lansa licitaţiile în
aprilie pentru un număr de 246 unităţi
administrativ teritoriale printre care se
numără şi Eşelniţa din judeţul Mehedinţi.
Finanţarea este asigurată din
fonduri externe nerambursabile, prin
Programul Operaţional Regional 2014
- 2020 (POR).
“Comuna din judeţul Mehedinţi
pentru care vor fi scoase la licitaţie

lucrările de înregistrare sistematică
a imobilelor, în luna aprilie a acestui
an, este Eşelniţa, iar suprafaţa vizată
este de 18.072 de hectare. Anul
trecut, în judeţul Mehedinţi au fost
eliberate, gratuit pentru cetăţeni, prin
Programul naţional de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 (PNCCF), peste
6.000 de cărţi funciare. Lucrările de
cadastru general au fost finanţate din
veniturile proprii ale ANCPI, prin Oficiul

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
(OCPI) Mehedinţi. În prezent, din
totalul de 66 de UAT-uri din judeţul
Mehedinţi, comuna ROGOVA, este
cadastrată în proporţie de sută la sută,
iar în alte 30 se desfăşoară lucrări de
înregistrare sistematică a imobilelor,
atât la nivel de UAT, cât şi pe sectoare
cadastrale”, arată, într-un comunicat
de presă cei de la OCPI Mehedinţi.
Vera Ionescu

OLT
Chirurg de la SJU Slatina: Nu suntem pregătiţi
să facem faţă unei epidemii
Doctorul Cătălin Dudu, chirurg
la Spitalul Judeţean de Urgenţă
(SJU) Slatina, consideră că ţara
noastră nu este pregătită să facă
faţă coronavirusului. Singura veste
bună, a comentat medicul la articolul
publicat de Jurnalul Olteniei, cu
privire la măsurile luate pe Aeroportul
Craiova pentru a preveni răspândirea
virusului, este că, statistic virusul nu
este „atât de mortal”.
“Bine că sunt medici în aeroport
să trieze pasagerii dar îmi spune și
mie cineva cum recunoști un om
infectat fără simptome?
Numai la noi se poate așa o
performanță.
Bine că avem biserici la toate
colțurile de stradă că o să avem
nevoie.
Singura veste mai bună este că

virusul ăsta deși se răspândește
ușor, statistic nu este chiar atât de
mortal pe cât de înspăimântător”,
a scris doctorul Cătălin Dudu, pe
facebook.
Într-o altă postare, chirurgul
afirmă „cu toată responsabilitatea”
că, din păcate nu suntem pregătiţi
să facem faţă unei epidemii.
“Când va ajunge și la noi virusul o
să fie vai de noi...fiecare va trebui să
se descurce pe cont propriu pentru
că așa cum a declarat ministrul
finanțelor în martie vom achiziționa
primele materiale de protecție și
lupta cu virusul.
Oricum să nu ne panicăm ;”avem
locuri suficiente pentru carantină
“și acum văd că au dreptate...câți
oameni fără casă să fie afectați????
Este trist și îngrijorator ce se

întâmplă și aș vrea să aud că se
organizează o celulă de criză și se
iau niște măsuri imediate pentru a
încerca să limităm proporțiile unui
dezastru iminent.
Până atunci să mergem să ne
rugăm ca doctorii aia pe care îi hulim
și acuzăm public de câte ori avem
ocazia să aibă curajul să ne trateze în
condițiile unei lipse totale de mijloace
de protecție.
Sper ca domnul ministru să
includă prin OUG și coronavirusul
pe lista programelor naționale ca
poate spitalele private sunt mai bine
organizate și dotate.
Cum Dumnezeu e mare să sperăm
că va fi bine”, a declarat medicul
oltean, vicepreşedinte al Federației
Hipocrat și USMR-Alianța Medicilor.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
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Coronavirusul şi oltenii. „Sunt de-ai
noştri, dar să îi ducă în altă parte”
Panică printre olteni. Zeci
de oameni au protestat în
Bechet după ce au aflat
că doljenii care vin din
Italia, din zone unde a
fost semnalată prezenţa
coronavirusului, pot fi
cazaţi în campusul şcolar
din localitate. Încolţit când
se întorcea de la meci,
din Craiova, primarul a
negat faptul că în localitate
este spaţiu pentru
carantină, deşi acest lucru
a fost stabilit în Comitetul
Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă. Au scăpat.
Deocamdată.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Un avion cu 136 de pasageri care
veneau de la Bergamo, Italia, a fost
motivul pentru care a început scandalul.
Zeci de doljeni s-au adunat în noaptea
de duminică spre luni în faţa Primăriei
Bechet. Prefectul dezvăluise că în
caz de nevoie pasagerii vor fi plasaţi
în carantină în campusul şcolar din
localitate.
„Vor intra în carantină doar cei care
vin din aceste 11 comune. Vor completa
chestionare și vom afla de unde vin.
Medicii de la Spitalul „Victor Babeș” se vor
ocupa de aceste aspecte. Cert este că,
așa cum ne obligă procedura, pasagerii
respectivi vor intra în carantină chiar dacă
sunt sau nu contaminați. Nu știm acum
câți vin din zonele contaminate, dar avem
și loc de cazare la campusul școlar din
Bechet. Avem acolo locuri pentru 120 de
persoane,” a declarat prefectul județului
Dolj, Narcis Purcărescu.
Oamenii s-au temut că sunt persoane
infectate şi că dacă vor fi ţinute în
carantină în Bechet îi vor infecta şi pe ei.
„Cum să îi aducă aici? Sunt de-ai
noştri, dar să îi ducă în altă parte, nu
să ne îmbolnăvim şi noi”, a spus unul
dintre protestatari.
„Nici măcar nu ne-au anunţat, nu îi
vrem aici”, au spus alţii.
Directoarea şcolii din localitate le-a
spus oamenilor ca a cerut suspendarea
cursurilor de teama coronavirusului.
Numai că pe elevi nu i-a anunţat nimeni.

Ulterior a făcut şi două postări pe
facebook: „Stimați cetățeni ai orașului
Bechet, în legătură cu știrea că la
campusul școlar al orașului vor sosi
persoane din zonele infestate cu virusul
coronavirus, vă anunț că din ultimele
discuții cu prefectul județului Dolj, la
Bechet nu va fi trimisă nicio persoană.
Vă doresc o seară liniștită!!”, „Zvonul
că vor fi aduse persoane contaminate
cu acest virus nu este certificat și a
fost propagat cu un alt scop. În zona
orașului Bechet nu va fi nicio problemă
de acest gen!”.
Primarul a minţit însă. Campusul
şcolar din Bechet rămâne în continuare
spaţiu de cazare pentru cei care trebuie
plasaţi în carantină, între timp mai
fiind găsit un spaţiu şi în Craiova, după
cum a afirmat prefectul de Dolj, Narcis
Purcărescu. Cel de-al doilea spaţiu nu a
mai fost dezvăluit pentru a nu mai crea
panică în rândul oamenilor.
La Bechet au fost desfăşurate şi
forţe de ordine pentru a calma spiritele.
Poliţie şi Jandarmerie. În cele din urmă
oamenii s-au întors la casele lor. Asta şi
pentru că nici un suspect de coronavirus
nu a ajuns la ei în oraş.
Pasagerii din cursa de la Bergamo
nu au fost suspectaţi că ar fi fost
infectaţi cu virusul chinezesc.

„Nu avem altă variantă decât să
îi credem pe cuvânt”
Cei 136 de pasageri care au venit cu
avionul din Bergamo au fost aşteptaţi
pe Aeroportul Craiova de familii,
medici, poliţie şi jandarmi. Au fost
puşi să completeze chestionare încă
din aeronavă. În aeroport li s-a luat
temperatura şi au fost lăsaţi să plece.
Nici unul nu a declarat că ar fi venit
dintr-o zonă contaminată din Italia.
„La intrarea în Aeroport au fost
termometrizaţi individual, toţi au fost
afebrili, toţi au declarat că nu au
prezentat simptomatologie. Mulţi au
fost excursionişti care au plecat din
Craiova, din România acum câteva zile.
Nici unul nu a venit din zonele care se
află în momentul de faţă în carantină în
Italia”, a spus Liliana Mica, de la Direcţia
de Sănătate Publică Dolj.
Directorul Aeroportului, Adrian
Popescu, a afirmat: „Toţi colegii mei
au fost echipaţi cu echipament de
protecţie. Am asigurat fluxuri separate
pentru pasageri. Au fost verificate
chestionarele care au fost împărţite
în aeronavă pasagerilor. Din fericire
Încolţit, primarul a minţit
Prins când se întorcea de la meci, nu am avut nici un caz care să ridice
din Craiova, primarul a negat faptul că suspiciuni”.
Autorităţile nu pot spune însă cu
în localitate este spaţiu pentru carantină.

siguranţă că nici unul dintre cei sosiţi
în ţară nu are virusul.
„Nu poate să ştie nimeni dacă în
ultimele 14 zile au venit în contact cu
o persoană afectată de coronavirus.
Rămâne să îi supraveghem, să se
autodeclare la apariţia simptomatologiei.
Contactul pentru cei care sunt în jurul lor
este periculos dacă persoana în cauză
are simptomatologie sau dacă este în
ultimele zile ale perioadei de incubaţie,
lucru care iarăşi nu se ştie cu certitudine.
Nu avem altă variantă decât să îi credem
pe cuvânt, dar păreau oameni serioşi şi
care conştientizează că este un pericol
şi pentru familiile lor daca nu declară”, a
mai declarat reprezentantul Direcţiei de
Sănătate Publică Dolj.
Măsuri sunt luate şi în vămile de
la Dunăre. „Sunt măsuri la Poliţia de
Frontieră în cele trei puncte de trecere,
un punct este aici la Aeroport, un punct
este la Bechet şi al treilea punct este
la Calafat. Permanent la Bechet, din
momentul în care funcţionează bacul
avem asistenţă medicală asigurată, iar
la Calafat atâta timp cât funcţionează
Punctul de Trecere a Frontierei va fi
şi acolo asistenţă medicală la Spitalul
Calafat”, a afirmat prefectul de Dolj,
Narcis Purcărescu.
O altă aeronavă de la Bergamo era
aşteptată noaptea trecută pe Aeroportul
din Craiova.
Serviciul de Ambulanță România
a publicat, recent, pe pagina sa de
Facebook, câteva sfaturi în contextul
epidemiei de coronavirus, care a pornit
din China.
Oamenii sunt sfătuiți să evite
contactul cu persoane care sunt răcite
sau au gripă, să se spele pe mâini, să-și
acopere nasul și gura când strănută, să
gătească bine ouăle și carnea, pentru
a reduce riscul de infecție cu noul virus
provenit din China.
Pasagerii cu simptome respiratorii
care au călătorit în zone afectate
de noul coronavirus sunt sfătuiți să
contacteze imediat serviciul medical al
aeroportului și să raporteze istoricul de
călătorie.
Coronavirusurile sunt o familie de
virusuri care şi-au primit numele de
la felul în care arată la microscop:
sunt sferice, iar membranele lor sunt
acoperite cu ţepi ce formează un fel de
„coroană”.
Infecţiile cu coronavirus pot provoca
maladii respiratorii – unele dintre ele
pot fi severe şi chiar mortale, precum
MERS (Sindromul respirator din Orientul
Mijlociu) şi SARS (Sindromul Acut
Respirator Sever), iar altele mult mai

blânde, precum răcelile comune.
Infecţiile cu coronavirus pot avea o
gamă largă de simptome, inclusiv febră,
tuse şi dificultăţi respiratorii. Cazurile
severe pot provoca pneumonie, sindrom
acut respirator sever, insuficienţă renală
şi deces.
Coronavirusurile sunt transmise între
animale şi între oameni şi pot evolua
pentru a forma tulpini care nu au fost
identificate în trecut la oameni.
Testele preliminare sugerează că
noul tip de coronavirus din Wuhan ar fi
putut să treacă la oameni provenind de
la şerpi. Însă experţii medicali chinezi
au sugerat şi alte animale ca sursă a
virusului, precum bursucii şi şobolanii.
Noul virus chinezesc este transmis
de la om la om prin picături de salivă
expectorate de o persoană infectată
atunci când strănută sau tuşeşte.
Se poate transmite şi prin contact
cu suprafeţe contaminate, precum
mânerele uşilor şi balustradele.
La fel ca MERS şi SARS, noul
coronavirus din China este un ribovirus
(virus ARN), ceea ce înseamnă că
ARN-ul, nu ADN-ul, este materialul său
genetic. Astfel, el se combină cu ADN-ul
gazdei şi, din acest motiv, poate suferi
mutaţii rapide.
Testele pentru depistarea noului
coronavirus din China implică utilizarea
unei reacţii de polimerază în timp real
(RT-PCR), care identifică ARN-ul viral în
eşantioanele prelevate. Acestea pot fi
recoltate din gât cu un beţişor medical,
din spută sau din mostre sangvine, dacă
pacientul se simte foarte rău.
În avionul care a sosit în noaptea
de duminică spre luni au fost şi doi
pasageri care au venit din zone
apropiate localităţilor italiene aflate
în carantină. Aceştia sunt monitorizaţi
acasă, a declarat dr. Ştefan Popescu,
purtător de cuvânt al DSP Dolj:
„Trebuie să monitorizăm 14 zile. E
notificat medicul de familie care zilnic
îi vizitează şi telefonic monitorizăm şi
noi. Sunăm în fiecare zi”.
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Alertă la Universitatea din Târgu Jiu!
O studentă întoarsă recent din
Italia acuză stări de rău
O studentă de la Universitatea
Constantin Brâncuși din Târgu Jiu,
care s-a întors din Italia, zona
Lombardia, a fost preluată de un
echipaj SMURD din cadrul ISU Gorj.
Se pare că tânăra s-a simțit rău în
timpul cursurilor, iar reprezentanții
UCB Târgu Jiu au alertat autoritățile
competente în astfel de cazuri.
Din primele cercetări efectuate de
medici, fata nu ar prezenta suspiciuni
de Coronavirus, fiind cel mai probabil
vorba despre o viroză respiratorie.
Totuși, aceasta va fi supusă la mai

multe investigații medicale.
„O studentă din cadrul Universității
noastre s-a adresat în această
dimineață doctorului de la cabinetul
medicat din cadrul Universității,
acuzând stări de rău. Ea a motivat
că, în urmă cu câteva zile a venit din
Italia. Am anunțat DSP Gorj despre
acest lucru, precum și Prefectura”, a
declarat Iulian Țimplea, purtătorul
de cuvânt al Universității Constantin
Brâncuși din Târgu Jiu, pentru
gorjeanul.ro.
Cătălin ANGHEL

Trei gorjeni s-au autoizolat după
ce s-au întors din Italia
Mulți români stabiliți în Italia
au început să-și facă bagajele și
să se întoarcă în țară de teama
coronavirusului. Printre aceștia se
numără și 3 gorjeni: o familie care s-a
întors duminică seara în municipiul
Târgu-Jiu din Italia, dar se pare că
nu din cele 11 zone afectate de virus.
Totuși, aceștia s-au autoizolat. Pe
lângă cele trei persoane mai există
și un cetățean chinez. Acesta s-a

autoizolat până pe data de 3 martie.
Reprezentanții Ministerului
Sănătății transmit că fac tot posibilul
ca acest virus să fie ținut sub control.
Prefectul Cristinel Rujan îi asigură pe
gorjeni că la nivelul județului Gorj
nu sunt motive de îngrijorare: „La
nivelul județului Gorj nu sunt motive
de îngrijorare. Nu sunt cazuri care
să implice o intervenție. Instituțiile
publice implicate sunt pregătite să

intervină. Lucrăm la o procedură
operațională la nivelul județului”.
Virusul se transmite aerogen,
iar simptomele sunt diferite de la
persoană la persoană. În privința
spațiilor adecvate pentru procesul
de carantină, asta în cazul în care
apar cazuri, prefectul de Gorj spune
că există 70 de locuri, în trei locații.
„Am discutat despre identificare
unor spații adecvate pentru a se
realiza procesul de carantiare în cazul

în cazul în care apare o persoană sau
mai multe persoane care vin dintr-o
zonă în care s-a instituit carantina,
unde s-a declarat epidemie. În
momentul acesta nu avem nici un
astfel de caz. Aceste spații sunt
stabilite la un anumit nivel, cam 70
de locuri, urmând ca ele să fie extinse
dacă evoluția va fi una negativă”, a
mai spus Prefectul Cristinel Rujan,
pentru radiotargujiu.ro.
Cătălin ANGHEL

Și-a amenințat soția cu
Un angajat al primăriei
moartea și a ajuns pe
Rovinari a suferit un accident
mâna polițiștilor
de muncă: „A căzut de pe o
scară metalică”

Un bărbat în vârstă de 37 de ani,
din comuna Stoina, și-a ameninţat
soția cu moartea. Incidentul a avut
loc la domiciuliul acestora, iar femeia,
speriată, a sunat la poliție.
„Poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie
Rurală Stoina au fost sesizaţi prin
apelul 112, de către o femeie, de 43
de ani, din comuna Stoina, cu privire
la faptul că ar fi fost ameninţată de
soțul său. Din cercetările efectuate de
poliţişti a reieşit faptul că un bărbat,

de 37 de ani, din comuna Stoina,
în timp ce se afla la domiciliu, ar fi
adresat ameninţări cu moartea soţiei
sale”, se arată într-un comunicat al
IPJ Gorj.
În cauză a fost întocmit dosar penal
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
amenințare. Totodată, poliţiştii au
luat măsura emiterii unui ordin de
protecție provizoriu pe o perioadă de
5 zile, faţă de bărbat.
Cătălin ANGHEL

Un angajat al Primăriei Rovinari
a suferit un accident de muncă. Se
pare că bărbatul în vârstă de 49 de
ani ar fi căzut de la înălțime de pe o
scară metalică. Angajatul trebuia să
demonteze o instalație de iluminat
folosită de sărbătorile de iarnă,
dar scara s-ar fi rupt, iar căzătura
s-ar fi produs de la o înălțime de
aproximativ doi metri.
„Polițiști din cadrul Poliției Orașului
Rovinari au fost sesizați prin apelul 112
de un electrician în cadrul Serviciului
de Iluminat Public din cadrul Primăriei
Rovinari, cu privire la faptul că, în Parcul
Central din Orașul Rovinari, a avut loc
un accident de muncă. Din primele
cercetări efectuate de polițiști la fața

locului a reieșit faptul că un bărbat,
de 49 de ani, din orașul Rovinari,
lucrător în Primăriei Rovinari, în timp
ce demonta o instalație de iarnă, a
căzut de pe o scară metalică, care s-a
rupt, de la o înălțime de aproximativ 2
metri, suferind leziuni ușoare”, a spus
Victor Țuhașu, purtătorul de cuvânt al
Poliției Gorj, pentru igj.ro.
Un echipaj al ambulanţei s-a
deplasat la fața locului, iar victima
a fost transportată la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale. În
cauză s-a întocmit dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
nerespectarea măsurilor legale de
sănătate și securitate în muncă.
Cătălin ANGHEL

7

VÂLCEA

Marți, 25 Februarie 2020

Sume uriașe, repartizate de CJ Vâlcea
pentru sistemul de protecție socială

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Președintele Constantin Rădulescu
a supus aprobării consilierilor județeni
suma totală necesară acoperirii
cheltuielilor de funcționare a Direcției
Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Vâlcea, care,
pentru anul în curs, se ridică la
94.240.730 lei.
Din necesarul de 94.240.730 lei,
prin Legea bugetului de stat pe anul
2020, județului Vâlcea i-a fost alocată
suma de 18.008.000 lei, pentru
finanțarea cheltuielilor secțiunii de
funcționare a sistemului de protecție
a copilului și a centrelor publice
pentru persoane adulte cu handicap
iar pentru pentru plata drepturilor
persoanelor cu dizabilități, Ministerul
Muncii a alocat Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului
Vâlcea suma de 1.857.000 lei.
„Având în vedere sumele
insuficiente repartizate de la Guvern,

în scopul acoperirii cheltuielilor de
funcționare ale Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului
Vâlcea, în cadrul aceleiași ședințe,
președintele Constantin Rădulescu
le-a solicitat consilierilor județeni, în
conformitate cu prevederile art. 6 alin
13 din Legea nr.5/2020, a bugetului

de stat pe anul 2020, aprobarea
utilizării, din excedentul bugetului
local, cu această destinație, a sumei
de 26.857.990 lei”, se arată într-un
comunicat al Consiliului Județean
Vâlcea.
Consiliul Județean Vâlcea va
acoperi și diferența dintre aceste

alocări bugetare și suma necesară
funcționării, în bune condiții, a
instituției, respectiv, 47.517.740 lei.
Finanțarea din bugetul propriu va fi
făcută pentru a acoperii cheltuielile
Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.

2.218 râmniceni au apelat la serviciile Centrului
Medical de Permanenţă din Ostroveni
lucrează în cadrul Centrului s-au făcut
1151 de tratamente şi pansamente,
114 pacienţi au primit trimiteri
în ambulator, s-au eliberat 1130
adeverinţe medicale, iar în 11 cazuri
s-a solicitat intervenţia ambulanţei”,
transmit reprezentanții primăriei
Râmnicu Vâlcea.
Centrul de Permanenţă care
funcţionează la parterul fostului
internat al Liceului ”Ferdinand I”
PUBLICITATE

2218 râmniceni au apelat la
serviciile Centrului Medical de
Permanenţă din Ostroveni, potrivit
unei evidenţe întocmite la nivelul
trimestrului IV al anului 2019 şi al lunii
ianuarie 2020. Instituția funcționează

în administrarea Primăriei municipiului
Râmnicu Vâlcea.
„Peste 670 dintre aceştia fiind
copii sub 15 ani. În situaţiile care
au necesitat intervenţia celor 14
medici şi 14 asistenţi medicali ce

de pe aleea Teilor nr. 1 din cartierul
Ostroveni a fost deschis începând cu
data de 1 octombrie 2019 şi asigură
asistenţă medicală de specialitate
pentru urgenţe de cod ”verde” în
fiecare noapte, între orele 20.00 –
08.00, în week-end-uri, începând
de vinerea, de la ora 20.00, şi până
lunea, la ora 08.00, precum şi în zilele
de sărbători legale.
Cătălin ANGHEL

8

TVR 1

07:00		Matinal
09:45		Teleshopping
10:00		Ca’n viaţă
11:00		Teleshopping
11:30		Tărâmul dintre
		
vânturi (R)
12:45		Tribuna
			partidelor
			parlamentare
13:10		Exclusiv în România (R)
14:00		Telejurnal
14:55		Vorbeşte corect!
15:10		Maghiara de pe unu
16:45		Cooltura
17:15		Tărâmul dintre vânturi
18:35		Nadine
19:30		Vorbeşte corect! (R)
19:40		Sport Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:10		Fiica lupului
23:45		Momentart (R)
23:50		Vorbeşte corect! (R)
00:00		Telejurnal
00:30		Conexiuni pe
		
harta timpului
01:00		Nadine (R)
02:00		Fiica lupului (R)
03:25		Pro patria (R)
03:50		Sport Meteo (R)
04:10		Telejurnal (R)
05:00		Conexiuni pe
		
harta timpului (R)
05:25		Cooltura (R)
05:55		Imnul
			României
06:00		România 9 (R)

HBO

07:30		Alpha
09:10		Alita: Îngerul
			războinic
11:15		În căutarea
			lui Dory
12:55		Maleficent
14:35		Bunul Dinozaur
16:10		Știrile săptămânii
			cu John Oliver
16:45		Aquaman
19:10		Moșteniri
20:00		Noul papă
21:05		Ray Donovan
22:10		Țeapă în stil
		
american
00:30		Un artist numit
		
dezastru
02:15		Și bețivi și
			mincinoși
03:55		Părăsind
			Neverland
06:00		Încă un pic
		
de dragoste

PRO TV

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

19:00		Ştirile Pro Tv
20:30		Las fierbinți
21:30		În siguranță
23:15		Ştirile Pro Tv
23:45		Ninja Asasin (R)
01:45		Lecţii de viaţă (R)
02:30		Arena
			bucătarilor (R)
03:00		Vorbeşte
		
lumea (R)
05:00		Ce spun
			românii (R)
06:00		Ştirile
		
Pro Tv

PRO CINEMA

07:00		Ce femeie!
09:00		La bloc (R)

11:30		Belle (R)
13:45		Cele două fețe
		
ale dragostei (R)
16:15		Secrete fatale
18:15		La bloc
20:30		Kung Fu la grămadă
22:30		Vânătoarea de spioni
01:00		Kung Fu la grămadă (R)

PROGRAME TV
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ANTENA 1

PRO 2

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

12:00		Observator
14:00		Dragoste de tată
16:00		Observator
17:00		Acces direct
19:00		Observator
20:00		Asia Express 		
Drumul comorilor
23:45		Xtra Night
		
Show
01:00		Băieţi
			de oraş
02:00		Observator (R)
02:45		Dragoste
			de tată (R)
04:15		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 (R)
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		Camera de râs
14:30		Teleshopping
15:05		Focus
16:00		Capri
17:00		Sacrificii în
		
numele iubirii
18:00		Focus 18
19:00		Trăsniți
20:00		Agentul OSS 117:
		
Acțiune în Rio
22:00		Starea naţiei

23:00		Focus din
			inima României
23:30		Trăsniți (R)
00:30		Agentul OSS 117:
		
Acțiune în Rio (R)
02:30		Cireaşa de pe tort
04:15		Nimeni nu-i perfect (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		Veterinarul (R)
15:45		Vouă
16:00		Teleshopping
16:15		Destine rătăcite (R)
17:15		Veterinarul
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Dragoste si ura
21:00		Burebista
00:00		Incertitudine (R)
02:15		Albumul Naţional
04:00		Baronii

07:45		Lacrimi
		
de iubire (R)
09:00		Teleshopping
09:15		Fiicele doamnei
			Fazilet (R)
10:15		Pretul
			dragostei (R)
11:15		Teleshopping
11:45		Un celibatar
			invins (R)
13:45		Teleshopping
14:00		Blind
			Date (R)
15:00		Pretul
			dragostei (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		Pretul
			dragostei
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)

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		Prison Break
23:00		Da-i bataie!
			Local Kombat
00:00		Stiri Sport.ro
01:00		Ora exacta
		
in sport (R)
02:00		Cititorii de oase
04:00		La bloc
06:00		Ora exacta in sport (R)

DISCOVERY CHANNEL

07:00		Maşini pe alese
08:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
08:30		Cum se fabrică ?
09:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
09:30		Vânătorii de artefacte
10:00		Comoara din garaj
10:30		Bogății ascunse
		
în magazii
11:00		Goana după aur:
			Furia apelor
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		Mistere în sălbăticie
00:00		Alaska: Ultima frontieră
01:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
02:00		Mașini nervoase:
			Clipuri catastrofale
03:00		Supraviețuire
			pe cont propriu
04:00		Goana după aur

EUROSPORT

07:00		Ciclism: CM
08:00		Schi alpin: CM
09:30		Schi fond: CM
10:40		Snooker:
			Campionatul Players
11:50		Ciclism: CM
14:30		Biatlon: CM
15:00		Snooker:
			Campionatul Players
18:30		Călărie:
			Pasiune ecvestră
19:00		Călărie: CM FEI
20:00		Snooker:
			Campionatul Players
20:40		Ştirile Eurosport
20:55		Snooker:
			Campionatul Players
00:30		Ştirile Eurosport
00:35		Formula e:
			Campionatul FIA
01:05		Curse de maşini: CM
02:05		Schi alpin: CM
02:30		Ciclism: Seria Pro

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Este posibil sa te temi
pentru locul tau de munca
astazi. Din fericire, acele temeri
sunt nefondate. La locul de
munca se intampla multe
tulburari. Cel mai bine ar fi sa
te indepartezi, daca poti .

Este greu sa negi puterea
unei reactii chimice cu o alta
persoana.
Probabil vei intalni pe cineva
astazi sau poate ai intalnit deja
pe cineva care are o influenta
puternica asupra ta.

“Persoana cu cele mai
multe jucarii castiga” poate
fi filosofia ta. Si astazi, cu
siguranta, mergi mai departe
in cursa, pe masura ce adaugi
inca o minune tehnologica in
casa ta. Ce este de data asta?

Astazi te poti aseza la
computer doar un minut pentru
a cauta ceva pe Internet si ajungi
sa petreci cea mai mare parte a
dupa-amiezii incantat de ceea ce
citesti. Ai putea foarte bine sa iti iei
si cateva informatii despre oculte.

Intotdeauna ai avut un avantaj
pentru toate lucrurile financiare, dar
astazi abilitatea ta este imbunatatita.
Ai descoperit toate informatiile
gratuite despre investitii disponibile
pe Internet si le absorbi ca un
burete.

Tine-ti ochii larg deschisi
astazi, deoarece s-ar putea sa
intalnesti persoana visurilor
tale!
Sau ai putea sa te lovesti,
literalmente, de o gramada
de bani.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

O schimbare de profesie
poate fi in plan pentru tine,
sau cel putin o schimbare
de hobby.
Ultimele progrese
tehnologice ti-au atras cu
adevarat interesul.

P r o b a b i l c a ve i s i m t i
dorinta de a pleca in tari
indepartate. Astazi ai putea sa
te opresti la biroul agentului
de turism, cel cu care te-ai
plimbat de nenumarate ori si
sa privesti imaginile.

Schimbarea, chiar si cand
este in bine, poate fi uneori un pic
infricosatoare.
Ai putea simti o oarecare
ezitare cu privire la schimbarea
unui nou loc de munca sau la
modernizarea casei tale.

Exista o multime de
oportunitati in calea ta si esti
tentat sa te agati de fiecare
dintre ele. Ei bine, un pic de
discriminare este in regula daca
vei folosi cel mai bine atmosfera
de bun augur.

Probabil ca azi vei primi o
sansa. Fii prudent cu asta. Daca
o investesti cu intelepciune, iti va
servi mult si bine.
Curiozitatea ta a fost
starnita in privinta unor subiecte
destul de ezoterice.

O schimbare de scena este
disponibila pentru tine.
Nu este clar daca
aceasta este sau nu o miscare
voluntara, dar este clar ca
haosul si confuzia domnesc in
urmatoarele zile.
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CFR Marfă trebuie să returneze ajutorul de
stat în valoare de 570 milioane de euro

Comisia Europeană a anunțat,
luni, că operatorul de transport
feroviar de marfă CFR Marfă a primit
un ajutor de stat incompatibil, în
valoare de cel puţin 570 de milioane
euro din partea României, prin
anularea datoriilor şi prin neîncasarea
unor datorii de la societate.
În consecinţă, CE a cerut României
să recupereze de la companie ajutorul
ilegal şi dobânzile aferente, scrie
digi24.ro
„Piața transportului feroviar de
marfă este o componentă esențială
a legăturilor de transport în orice
economie. Anumite măsuri de sprijin
public în favoarea operatorului istoric
CFR Marfă, deținut de stat, i-au
conferit acestuia un avantaj economic
neloial față de alți operatori. Acestea
au constat în anularea datoriilor
publice și necolectarea de către
creditorii publici a sumelor datorate
de operator. Măsurile încalcă normele
UE privind ajutoarele de stat. România

trebuie acum să recupereze ajutorul
incompatibil”, a declarat Margrethe
Vestager, vicepreședinte executiv
al CE și responsabilă cu politica
în domeniul concurenței, potrivit
cominucatului citat.
CFR Marfă este operatorul istoric
de pe piața românească de transport
feroviar de marfă. De mai mulți
ani, societatea, care este deținută
integral de stat, se confruntă cu
dificultăți economice. Aceasta are
un nivel ridicat de îndatorare, în
special față de administratorul
infrastructurii feroviare din România,
CFR Infrastructură, care este, de
asemenea, deținut în totalitate de
stat, și a avut datorii mari față de
agențiile naționale de asigurări
sociale și de administrare fiscală timp
de mulți ani.
Spre deosebire de transportul
feroviar de călători, piața transportului
feroviar de marfă din România este
extrem de competitivă, întrucât există

numeroși operatori privați; unii dintre
aceștia au dobândit o cotă de piață
considerabilă ca urmare a liberalizării
pieței în anul 2007. În martie 2017,
Asociația Transportatorilor Feroviari

Privați din România a adresat Comisiei
o plângere oficială, în care a susținut că
CFR Marfă ar fi beneficiat de ajutoare
de stat cu încălcarea normelor UE în
materie.

PUBLICITATE

PUBLICITATE

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
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Se știu echipele calificate în
play-off-ul Ligii 1
În urma meciurilor disputate
duminică, 23 februarie, s-au aflat
toate cele șase formații calificate în
play-off-ul Ligii 1!
Astfel, CFR Cluj, CSU Craiova, FCSB,
Gaz Metan, Astra și FC Botoșani vor
evolua în play-off, în vreme ce Viitorul
Constanța, Dinamo București, Sepsi
Sf. Gheorghe, Chindia Târgoviște, FC
Hermannstadt, Poli Iași, Academica
Clinceni și FC Voluntari vor fi în playout.
Ultimele două formații calificate
în play-off s-au aflat chiar în ultima
rundă a sezonului regular. Pentru
cele două locuri rămase disponibile
au luptat Astra, Gaz Metan și Viitorul.
Singura formație care nu a depins
decât de propriul rezultat a fost FC
Viitorul. Echipa din Ovidiu trebuia
să câștige cu Academica Clinceni și
să spere că ori Astra, ori Gaz Metan
se va încurca. Totuși, giurgiuvenii,
care aveau nevoie de un rezultat de
egalitate, au reușit să remizeze, 2-2,
după ce Sepsi a condus cu 2-0 pe
terenul Astrei.
În celălalt meci, medieșenii s-au
impus cu 1-0 în fața lui Dinamo.
Astfel, chiar și dacă ar fi câștigat cu
echipa din Clinceni, Viitorul nu s-ar fi
calificat în play-off.
sursa: frf.ro

România este noua campioană a Europei prin
performanţa extraordinară a echipei de băieţi U14 ani
decis la meciul de dublu.
Rezultatele pe parcusul celor 3 zile
au fost următoarele:
ROMÂNIA - ELVEŢIA: 2-1

Echipa de băieţi U14 formată din
Luca PREDA, Călin ŞTIRBU, Gabriel
GHEŢU şi căpitanul Ştefan PIŢIAN
este noua campioană a Europei la
Tennis Europe Winter Cups by Head
2020. În ultima zi a competiţiei,

formaţia noastră a câştigat întâlnirea
contra echipei Poloniei, cu scorul de
2-0. Pe parcursul celor 3 zile, băieţii
s-au comportat exemplar, arătând
ca o adevărată echipă, unită şi
puternică. Primele două întâlniri s-au

ROMÂNIA - GERMANIA: 2-1
ROMÂNIA - POLONIA: 2-0 (meciul
de dublu nu s-a mai disputat)
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SCM Craiova, aproape scoasă din lupta
pentru podiumul Ligii Florilor
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Echipa de handbal feminin, SCM
Craiova, a pierdut meciul disputat pe
terenu celor de la Baia Mare, scor
25-17. Partida a contat pentru etapa
cu numărul 17 din Liga Florilor, iar
oltencele au ratat șansa de a se
paropia de locurile fruntașe.

Bogdan Burcea s-a bazat pe:
Dhzukeva, Curmenț, Chetraru – Țicu
5, Savu 4, Zamfir 3, Colac 2, Klikovac
2, Tătar 1, Nikolic, Orsivschi.
Pentru Baia Mare au evoluat:
Măzăreanu, Enache – Lisewska 7,
Burlchenko 3, Cîrstea 3, Hotea 3,
Seraficeanu 3, Popa 2,Argylean
1, Rysankova 1, Szolosi 1, Tamaș,

Polocoșer, Pondar, Shteriova.
Oltencele se clasează pe locul
8 în campionat, după ce au fost
eliminate din Cupa României de
Rapid. Trupa din Bănie a acumulat
24 de puncte, cu 6 mai puține
decât ocupanta ultimului loc de pe
podium, în timp ce Baia Mare s-a
propulast în topul Ligii Florilor, după

vitoria în fața Craiovei.
În următoarea etapă, elevele lui
Bogdan Burcea vor primi vizita celor
de la HCM Slobozia, echipa de pe
ultimul loc. Astfel, SCM Craiova are
șansa să mai adune puncte și să
spere în continuare la un o clasare
ce le poate da șansa să evolueze în
cupele europene.

El e omul de fier: de șase ani e
neînvins în ring!
România la turneul preolimpic de la
„Mă așteaptă verișoara mea
Londra, din martie.
acolo, stă în Tokyo, la cinci minute de
„De când am trecut la seniori satul olimpic. Și pentru asta trebuie
am bătut pe toată lumea, nu mă las să mă calific, ea a venit mai rar acasă
învins. Mi-aș dori să am concurență, PUBLICITATE
asta m-ar ajuta. În țară mă mai bat
doar antrenorul și tata, în rest nimeni”
– Andrei Arădoaie, campion european
U22 la box.
„E al 10-lea titlu național și al
treilea la seniori. Sper să obțin și
în afară, nu doar în țară. Podiumul
național nu mă mai mulțumește în
ultima vreme. Au fost meciuri bune
la Iași, mai mult un examen, nu
Are 23 de ani și de șase nu îl mai neapărat un obiectiv” – Cristian Filip,
bate nimeni în țară la categoria 81 kg. component al lotului național de box
Pugilistul Andrei Arădoaie și-a trecut
Revederea cu rudele, la Tokyo
în palmares un nou titlu național și
Andrei Arădoaie are un motiv
abia așteaptă să ajungă la Jocurile
în plus să se califice la Jocurile
Olimpice.
Cristian Filip a făcut și el spectacol Olimpice de la Tokyo. Posibilitatea
în ring și a devenit campion național revederii unui membru al familiei sale
la categoria 91 kg. Cei doi boxeri fac îl motivează și mai mult pe campionul
parte din lotul care va reprezenta european U22.

și acum este rândul meu să o vizitez”
– Andrei Arădoaie, campion european
U22 la box.
SPORTS-NET GROUP
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Imagine bombă: Rotaru ar fi dat bani
unui fan înainte de meciul cu CFR Cluj!

Patronul formației oltene, pozat în timp ce pare că strecoară bani în buzunarul unui suporter
Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
Imediat după meciul cu CFR
Cluj, pierdut de olteni cu 2-0 pe
Oblemenco, o imagine a făcut
înconjurul internetului. În poză era
patronul celor de la CSU Craiova,
însoțit de Emil Pieleanu, oficial al
clubului. Între ei pare să fi fost

cunoscutul Charlie, care a aderat
la proiectul lui Rotaru din 2013, de
când acesta a început. Din poză ar
rezulta că finanțatorul echipei i-ar
strecura bani în buzunar fanului. De
altfel, probabil pentru a-i discredita
pe Rotaru și Charlie, și cel care a
lansat imaginea în spațiul virtual
susține acest lucru: „Nu “băieți” că
voi nu sunteți VÂNDUȚI. În imagine

Cuplul Papy-Bon,
măcinat de ghinion!

Cu 30.000 de olteni alături, oltenii au pierdut în fața
unei echipe a CFR Cluj înțesată de rezerve și vor
începe play-off-ul cu 3 puncte în urma ardelenilor
CSU a pornit jocul cu CFR Cluj, de la
0-1, după ce Rondon a marcat lejer, de
lângă Bălașa, în startul partidei. Oltenii
au făcut însă o primă repriză fantastică,
în care au dominat copios adversarul.
Numai ghinionul a făcut ca trupa lui
Papy-Bon să nu reintre în joc. Ratări
din trei metri ale lui Mihăilă și Koljic,
plus două mingi trimise în bară. În final
de repriză, Andrei Ivan a avut golul
egalizator pe frunte. În partea secundă,
CSU a continuat forcing-ul, dar s-a frânt
în minutul 67, când Martic și-a băgat
mingea în proprie poartă, după centrarea
lui Manea, de pe dreapta. 0-2, scor final,
iar CSU pornește cu un handicap de 3
puncte în bătălia pentru titlu.
Corneliu Papură a văzut jumătatea
plină a paharului: „Am avut situații
bune de a marca și în partea a doua.
E îmbucurător că ne-am creat situații
bune, ce nu e bine că nu am înscris.
Am avut o atitudine bună, am adus
mingea în fața porții, dar ne-a lipsit și
șansa în seara asta. Dacă eram un pic
mai atenți puteam să înscriem minim
un gol. E greu când ataci pozițional să
găsești spațiu în fața unei echipe cu
experiențe. Din unghiul în care am fost
nu am văzut când Manea l-a depășit
pe Bancu. Sunt momente în cariera
oricărui jucător în care joacă bine
sau mai puțin bine. Ivan e un jucător
talentat”.
Antrenorul oltenilor consideră că
va fi greu în play-off: „În play-off va fi

VREMEA
ÎN OLTENIA

CRAIOVA
Max.
Min.

14 C
3oC
o

o luptă strânsă, suntem multe echipe
acolo. Vom vedea ce vom reuși. Nu
ne apasă presiunea, în minutul 8 ar
fi trebuit să intrăm la cabine, din ce
spuneți. Noi am pus mingea la centru
și am avut 3-4 ocazii mari de gol”.
Elevii lui Papură au invocat ghinionul
după jocul cu clujenii: „Cred că am făcut
un joc foarte bun. Cei de la CFR au avut
mare, mare noroc. Noi atacam și ei ne
prindeau pe contră. Mai avem 10 meciuri
în play-off. Nu are cum să țină norocul
la nesfârșit. Am pierdut toți, suntem
uniți. Nu a fost presiune. Echipa a avut
posesie. Am construit. Ei au jucat lungă
și pe a doua. Este o distanță recuperabilă
față de ei. La Craiova e presiune și
trebuie să faci față. Vom vorbi cu Ivan,
îl vom îmbărbăta și vom fi alături de el”,
a spus Dan Nistor.
Căpitanul Bancu a completat:
„Suntem dezamăgiți. Am făcut un joc
bun. Craiova - Arlauskis a fost 0-2. Am
obosit să atacăm într-una. Nu sunt
degeaba campioni. Este greu să le dai
gol. Chiar dacă am încercat, nu s-a putut.
Am vrut să câștig duelul cu Manea, m-a
driblat, asta a fost. Avem șanse, sunt 3
puncte. Mai sunt 10 meciuri. Norocul o
să se întoarcă și pentru noi. Suporterii
își doreau foarte mult. Le-am zis să nu
mai arunce, pentru că meciul putea
fi suspendat. Distanța de 3 puncte se
poate recupera. Trebuie să lucrăm la
finalizare”.
Cosmin COJOCĂREANU
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este patronul csu Mihai Rotaru și
unul dintre liderii peluzei nord. Se pot
observa în mâna cu trabucul banii,
iar cu cealaltă mână patronul echipei
îi bagă bani în buzunar liderului de
galerie”. Prosport susține că poza
ar fi fost făcută sâmbătă, în clubul
craiovean Acsa, în preziua meciului
cu CFR Cluj.
Cert e că înainte că poza-șoc să
facă înconjurul internetului, Peluza
Nord Craiova a dat un nou comunicat
în care se dezice de Charlie, pe motiv
că acesta ar fi încercat să influențeze
o nouă brigadă a galeriei.
„Așa cum i-am promis lui Irinel,
de fiecare dată când încearcă să
se implice în viața Peluzei Nord,
mai dăm un share la comunicatul
ăsta ca să fie cunoscut și de puștii
care vin de puțin timp la stadion și
nu îi știu adevăratul caracter. Este
foarte important ca fiecare om care
intră vreodată pe porțile de la Nord
să îl cunoască pentru că greșelile
trecutului nu trebuie repetate!”, se
arată într-un comunicat postat de
gruparea Sezione. Apoi, fanii de la
Nord se justifică: „Recent, Irinel a

4.8024
240.4606

4.4395
5.7281

încercat să perturbe înființarea unei
noi brigăzi la Peluza Nord profitând
de naivitatea și ingnoranța de care
dau dovadă unii tineri din acel
grup. Îi asigurăm atât pe ei cât și
pe alții care lasă ignoranța să le
domine viața ca data viitoare o să
și reușească”.

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfântul Tarasie

