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ACTUALITATE Miercuri, 26 Februarie 2020

Unii reclamă și nu mai știu ce au reclamat!

Reamplasarea busturilor
personalităților în vecinătatea
Teatrului Național Marin Sorescu
s-a făcut în urma numeroaselor
solicitări venite din partea arhitecților
Craiovei, dar și a celui care face acum
reclamații peste reclamații și nu mai
știe ce a reclamat prima oară!
Pentru că persoana care a
reclamat prima oară că au dispărut
statuile de pe Aleea Personalităților
este aceeași cu persoana care a
depus sesizare penală la IPJ Dolj,
după cum singură declară, privind
starea în care au fost aduse busturile
de pe fosta Alee a personalităților din
Oltenia. Reamintim faptul că cele 24
de busturi montate în 2005 pe Aleea
Personalităților au prezentat încă de
la inaugurarea lor grave probleme
de realizare, lucru menționat și în
presa anului 2005, care constata
încă de pe atunci „culoarea verzuie
a statuilor și rugina care curge pe
socluri”, deși busturile abia fuseseră
aduse și montate!
Deși materialul de proastă calitate
din care au fost realizate este o
gravă atingere pentru admiratorii
artei în general, dar mai ales pentru
cei legați, în vreun fel sau altul, de
numele oricăreia dintre personalitățile
reflectate, Primăria Craiova s-a văzut
obligată să gândească o reamplasare
a acestor statui în zona apropiată
celei inițiale, dar și într-o prezentare
îmbunătățită față de cum au arătat
ele la inaugurarea din 2005.
În aceste condiții, Primăria a
propus inițial, ca amplasament,
spațiul verde din fața intrării în Parcul
Nicolae Romanescu. Reprezentanții
Uniunii Arhitecților din România și
specialiștii Direcției de Cultură Dolj
nu au fost însă de acord cu această
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propunere de amplasare la Parcul
Nicolae Romanescu. Conform celor
declarate de arhitecții craioveni, în
2017, „reamplasarea busturilor la
Parcul Romanescu este nepotrivită
pentru că acest spațiu este înconjurat
de artere majore de circulație auto...
și va atenta la valoroasa priveliște a
ansamblului parcului Romanescu”,
tot ei recomandând ca Aleea
personalităților să se amplaseze
într-o zonă eminamente pietonală,
amenajată urbanistic și peisagistic.
Astfel, la recomandarea Direcției
de Cultură Dolj, s-a luat în considerare
cea mai apropiată zonă de vechiul
amplasament - părculețul de la
Teatrul Național. În acest scop, a fost
emis, cu avizul Direcției de Cultură
Dolj, proiectul amenajării spațiului
public de lângă parcarea subterană
cu includerea busturilor, punând
astfel în valoare o zonă pietonală
centrală. De asemenea, conform
legii, nu există distanțe minime sau
maxime între statui, prevăzute pentru
monumente de for public, iar soclurile
actuale au fost alese de Direcția de
Cultură Dolj din mai multe propuneri
prezentate de Primăria Craiova.
Degradările apărute pe busturi nu
au survenit în urma mutării sau din
cauza condițiilor de depozitare, nu s-a
dat nicio gaură în plus față de cum au
fost ele inițial realizate, când au fost
montate pe socluri, în 2005. Busturile
erau ruginite și degradate încă din
primele zile de la inaugurarea lor în
2005, iar acest lucru a fost reclamat
și atunci de unul dintre cetățenii
nemulțumiți, doar că între timp se pare
că acesta a uitat ce a reclamat. Actuala
administrație nu poate efectua, în
acest moment, niciun fel de restaurare
specializată a acestor busturi tocmai
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dezacord cu modul în care se face
acum o campanie politică, doar de
dragul de a se face. Când tu ești cel
care a reclamat că busturile trebuie
reamplasate, că sunt prost realizate
încă de la început, din 2005, și practic
stopezi prin reclamațiile depuse orice
posibilitate legală de a le restaura în
mod profesionist, iar apoi reclami din
nou administrația care doar pune în
aplicare prima ta reclamație, cum se
poate numi acest comportament?
Primăria Craiova

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

09:00 - 17:00

04.03

Localitatea

Zona de întrerupere

Craiova

PT 553 – străzile: Plevnei, Walter Mărăcineanu,
Colţunas, Opanez, Maior Şonţu, zona
blocurilor: H11, H12, H13

Craiova

PT 544 – cart. George Enescu, zona blocurilor:
E7 – E10, F25 – F28, F1 – F15, O.P. Nr. 8
Constantin Brâncuşi

Craiova

PT 736 – străzile: Brăila, Muntenia

Amărăştii
de Jos

PTA 3 Prapor, PTA 3 Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00

Plopşor,
Verbiţa,
Vela,
Caraula

PTA 1 Plopşor, PTA 1 Verbicioara, PTA 2
Bucovicior, PTA 1 Tencănău, PTA 1 Bucovicior,
PTA 2 Caraula, PTA 1 Teiu, PTA 2 Vârtop, PTA
3 Caraula, PTA 1 Sălcuţa, PTCZ CRR Pleniţa,
PTA IAS Pleniţa, PTA Moară Caraula, PTA
4 Caraula, PTA Captare Apă Orodel, PTA 1
Orodel, PTA 2 Orodel, PTA 3 Orodel, PTA 1
Cornu, PTA SMA Cornu, PTA 1 Caraula, PTA 1
SMA Plopşor, PTA SMA Sălcuţa, PTA 1 Suharu,
PTA Viorica (Deznăţui), PTA 1 Gubaucea, PTA
2 Gubaucea, PTA 1 Bechet (Orodel), PTA 1
Vela, PTA Moară Vela, PTA SMA Vela, PTA 1
Căciulatu, PTA 1 Călugărei, PTA 2 Călugărei,
PTA 1 Verbiţa, PT terţi: PTA Secerişu, PTA CAP
Sălcuţa, PTA SA Bucovicior, PTA SA Căciulatu,
PTA Călugărei Gospodărie Apă, PTA Moară
Verbicioara

09:00 - 17:00

Craiova

28.02

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

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

din cauza plângerii penale formulate
în 2017 de persoana respectivă și a
dosarului aflat în curs de cercetare ca
urmare a acestei plângeri. De altfel,
o expertiză realizată de specialiști ar
putea descrie cu exactitate materialul
din care au fost făcute.
În ciuda constrângerilor date
de reclamațiile depuse, Primăria
a încercat totuși să reamplaseze
busturile, cu respectarea tuturor
recomandărilor și creând un nou
spațiu public. Suntem însă în total

09:00 - 17:00

Unirea

PT 436 - cart. Sărari, zona blocurilor: M20
- M42
PTA 3 Unirea

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

Podari

PTA Vinalcool Podari

Băileşti

PTCZ Magazin Victoria - blocurile: E3A, E3B,
E3C, E4D

09:00 - 17:00

Gherceşti

PTA 1 Gherceşti, PTA 2 Gherceşti, PTA
Teişani, PT terţi: PTA SA Gherceşti

09:00 - 16:00

Craiova

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

Băileşti
Craiova

09:00 - 17:00

Ciupercenii
Noi

PT 475 – cart. 1 Mai, străzile: Dr. St.
Berceanu, Dr. M. Cănciulescu, Popoveni,
Măceşului, zona blocurilor: I32, I33, I34, I35,
I36, I37, I38, I39, I40, I41, I42, I43, I44, 104
PTCZ A.I. Cuza Băileşti - blocurile: 5, 5A
PT 322 - cart. Corniţoiu, magazine zona
Unitaţii Militare
PTA Moară Ciupercenii Noi

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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Protestul magistraţilor şi lipsa martorilor
amână procesul lui Capotescu

Tribunalul Dolj a decis,
la termenul de luni,
să amâne pentru luna
viitoare procesul grupării
de traficanți de persoane
și proxeneți coordonați
de Gheorghe Laurențiu
Capotescu, patronul
unui club de noapte din
Craiova. 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.
Camelia SÂRBU
office@jurnalulolteniei.ro

Având în vedere că nu s-a încheiat
protestul magistraților craioveni și
nici nu s-au prezentat toți martorii,
judecătorii de la Tribunalul Dolj
au decis, la termenul de luni, 24
februarie a.c., să amâne pentru 23
martie procesului grupării de traficanți
de persoane coordonate de Gheorghe
Laurențiu Capotescu: „Amână cauza
la data de 23.03.2020, ora 11.00,
în vederea emiterii de mandate de
aducere pe numele persoanelor
vătămate lipsă și neaudiate și pe
numele martorilor lipsă și neaudiaţi”.
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 întrun 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 Florentina-Andreea,
Dunoiu Laura, Gheorghe TeodoraMaria, Lopăţel Ana-Maria şi Tucă
Mihaela Alexandra. Curtea de Apel
le-a respins contestațiile, astfel că
a început judecarea dosarului.
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Screciu, consemnat la domiciliu

S-au plimbat prin Milano,
acum stau închişi în
case. Este vorba despre
primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin,
Marius Screciu, şi alte 12
persoane care l-au însoţit
în Italia. Edilul spune
că nu are simptome de
coronavirus.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Autorităţile au decis ca cei care
au făcut parte din delegaţia Primăriei
Drobeta care a mers în Italia în
perioada 15-19 februarie, în frunte
cu primarul Screciu, să intre la
autoizolare la domiciliu. Măsura a
fost luată însă abia la aproape o
săptămână de la întoarcerea acestora
acasă.
Î n t re t i m p, t o ţ i a u fo s t î n
comunitate. Primarul Marius Screciu
a avut chiar şi o vizită de lucru la spital

în această perioadă. Pe 21 februarie
a fost la Secția de Cardiologie a
Spitalului Județean, pentru a vedea
echipamentele medicale achiziționate
cu fonduri acordate de Primăria
Drobeta Turnu Severin.
De marţi, edilul stă acasă. Şi,
după cum ne-a declarat, priveşte
documentare.
„Ne-am întors acum o săptămână
din Milano. Nu am fost în zonă
afectată. Abia de astăzi am intrat în
autoizolare, pentru că înainte nu s-a
ştiut de problemă. Stăm o săptămână
acasă”, ne-a declarat primarul Marius
Screciu.
Nici el, nici ceilalţi delegaţi ai
Primăriei care au fost în Milano nu au
simptome specifice virusului.
„Am solicitat Direcției de Sănătate
Publică Mehedinți să verifice și să
ia măsurile care se impun în toate
situațiile pe care le înregistrăm
în momentul de față în județul
Mehedinți. De exemplu, o delegație
de la Primăria municipiului Drobeta
Turnu Severin a fost într-o vizită de
lucru în nordul Italiei, mai precis
în orașul Milano, ca să vadă o

centrală termică în cogenerare, care
folosește drept combustibil deșeurile
municipale. Angajații Primăriei s-au
întors joia trecută din delegație”,
a declarat prefectul de Mehedinţi,
Cristinel Pavel.
20 de persoane, revenite în
ultimele două săptămâni din Italia
sau din China sunt izolate acasă

şi monitorizate de medici, în acest
moment, în Mehedinţi.
Potrivit reprezentanţilor DSP
Mehedinţi, în fiecare punct de trecere
a frontierei din judeţ se află un medic
care verifică persoanele care se
întorc din zonele declarate cu risc de
îmbolnăvire cu coronavirus.

OLT
Oltenii „trebuie” să sune la DSP dacă
cred că au coronavirus

Orice oltean care
consideră că se
încadrează în definiţa
de caz suspect trebuie
să solicite înregistrarea
la Direcţia Judeţeană de
Sănătate Publică, s-a decis
în Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă
Olt. Persoanele aflate în
această situaţie trebuie
să sune la numărul de
telefon tel: 0372394714.

Conform reprezentanţilor
prefecturii s-a decis, între altele,
că toţi cetăţenii judeţului Olt vor
fi identificaţi la toate punctele de
trecere a frontierei şi vor completa
o declaraţie pe proprie răspundere,
cât şi un chestionar privind
istoricul de călătorie care ulterior
vor fi transmise către Direcţia

de Sănătate Publică Olt pentru
aplicarea măsurilor care se impun:
carantinare/izolare la documiciliu cu
monitorizare zilnică 14 zile/lăsate
libere fără risc.
“În situaţia în care persoana
chestionată se încadrează în
definiţa de caz suspect, aceasta va
fi raportată imediat de către toate
unităţile sanitare unde acestea se
prezintă (unităţile primiri urgenţe,
spitale, medici de familie) la
Direcţiile de Sănătate Publică şi la
Serviciul de monitorizare din cadrul
Departamentului pentru Situaţii
de Urgenţă. Potrivit instrucţiunilor
t ra n s m i s e d e D e p a r t a m e n t u l
pentru Situaţii de Urgenţă, vor
fi considerate cazuri suspecte şi
persoanele simptomatice care
sosesc din localităţile unde au
fost dispune măsuri de carantină,
din regiunea Veneto şi provincia
Lodi din regiunea Lombardia,
ambele situate în Nodrul Italiei.
Până în data de 23.02.2020,
localităţile în care autorităţile

italiene au instituit măsuri de
carantină sunt: Vo’ Euganeo,
Codogna, Castiglione d’Adda,
Casalpusterlengo, Fombio, Maleo,
Somaglia, Bertonico, Terranova
dei Passerini, Castelgerundo, San
Fiorano”, transmite Prefectura Olt.
În judeţ au fost identificate
două spaţii destinate carantinării
persoanelor care se întorc din
zone afectate cu noul coronavirus
(2019nCoV).
Pregătiri la spital
În contextul în care ar apărea
eventuali suspecţi de coronavirus,
Spitalul Judeţean de Urgenţă
(SJU) Slatina a cumpărat 200 de
combinezoane de protecţie, dar şi
patru termometre cu infraroşu.
Reprezentanţii unităţii medicale
spun că au ce le trebuie pentru
izolarea de urgenţă: „Față de
stocul existent actual de materiale
sanitare s-a decis suplimentarea
aprovizionării cu: 2. SJU Slatina
a comunicat către DSP Olt stocul

existent de substanțe antiseptice
și dezinfectante. Nu există în acest
moment lipsuri în aprovizionarea cu
produse biocide”.
Gripa - ameninţare actuală
Î n t r e t i m p î n s ă , o ra ş u l s e
confruntă cu creşterea cazurilor
de gripă. La Spitalul Judeţean de
Urgenţă Slatina au fost diagnosticaţi
cu gripă, în acest sezon, 110
pacienţi. Secţia de Pediatrie este la
capacitate maximă. Şase copii sunt
izolaţi aici cu simptome de gripă.
Le-au fost recoltate probe şi se
aşteaptă rezultatele de la Institutul
Cantacuzino din Capitală.
„Avem peste 110 cazuri
confirmate cu gripă la nivelul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina. Majoritatea pacienţilor au
forme medii şi uşoare. Predomină
îmbolnăvirile la copii, cei mai mulţi
având virusul gripal tip B”, a afirmat
medicul Cătălin Pătru, epidemiolog
la SJU Slatina.
Vera IONESCU
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Doljeni, cu forţa la carantină.
Poliţia îi anchetează
Trei doljeni din Sadova
au fost plasaţi forţat în
carantină şi sunt cercetaţi
de Poliţie, după ce au
minţit că nu au fost în
zone de risc din Italia.
Alte 94 de persoane care
au venit în noaptea luni
spre marţi cu avionul din
Bergamo au fost plasate
în izolare la domiciliu.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Cele trei persoane plasate în
carantină au venit în ţară cu mijloace
auto săptămâna trecută, dar nu au
recunoscut că au trecut prin zone
cu probleme din Italia. Ulterior, s-a
aflat că fuseseră în zona Lodi, din
Italia, zonă cu risc de contaminare
cu coronovirus. Ei fost luaţi forţat la
carantină, în noaptea de luni spre
marţi.
„Dintre persoanele care au ajuns
pe cale terestră în judeţul Dolj, trei
persoane din Sadova nu au declarat
iniţial că vin din regiunea Lodi, nu au
spus exact unde şi cum. Nu au nici
o simptomatologie, sunt persoane
sănătoase, vor sta în carantină pentru
14 zile”, a declarat Ludmila Prunariu,
directorul Direcţiei de Sănătate

Publică Dolj.
Poliţia s-a sesizat în cazul lor.
„Având în vedere informaţiile
apărute în spaţiul public, referitoare la
faptul că 3 persoane, din Sadova, care
ar fi sosit din Italia în ultima perioadă,
ar fi declarat autorităţilor că s-au aflat
în alte regiuni decât cele din care ar
fi venit în realitate, vă comunicăm
următoarele: la nivelul IPJ Dolj au
fost dispuse verificări cu privire la
aspectele pe care cele 3 persoane
le-ar fi prezentat autorităţilor. În
cazul în care se va constata că sunt
întrunite elementele constitutive ale
vreunei fapte de natură infracţională
sau contravenţională, poliţiştii vor
dispune măsurile legale”, au transmis
reprezentanţii IPJ Dolj.
Pe de altă parte, 94 dintre cei
110 de pasageri care au aterizat
în noaptea de luni spre marţi de la
Bergamo la Craiova au fost sfătuiți să
intre în autoizolare la domiciliu. Au fost
anunţaţi medicii de familie. Oamenii
nu vin din localităţi contaminate,
potrivit declaraţiilor lor.
„Iniţial au fost înscrişi pentru
zborul acesta 155. Din cei 110 care au
venit, pentru 94 a fost recomandarea
de autoizolare la domiciliu. Toţi 110
nu prezintă nici un fel de simptome de
boală. Toţi au fost foarte cooperanţi.
Mulţi dintre ei au cerut lămuriri
suplimentare. Pot să vă spun că sunt
cinstiţi, am stat şi i-am urmărit pe

foto: adevarul.ro
fiecare”, a afirmat prefectul de Dolj,
Narcis Purcărescu.
Potrivit prefectului, în Dolj mai
sunt şi alte 30 de persoane în izolare
voluntară la domiciliu. Acestea au
venit în ţară cu mijloace auto.
Este vorba despre patru persoane
aflate care au călătorit în China,
dintre care o persoană de origine
chineză care trăieşte în România
şi trei persoane române şi 26 de
persoane care sunt în localităţile din
Dolj care s-au întors din Italia, nu din

zonele Veneto şi Lombardia. Acestea
au ajuns în ţară înainte de instalarea
carantinei în cele două regiuni şi nu
prezintă simptomatologie specifică
virusului chinezesc.
Persoanele care provin din zone
posibil contaminate cu coronavirus
sunt plasate în carantină fie în
campusul şcolar din Bechet, fie
la Hotel Griffon din Craiova, aflat
în vecinătatea liceelor Odobleja şi
Voltaire.

Internship pentru studenţi creativi,
îndrăzneţi, perseverenţi
Studenţii Facultăţii de Ştiinţe
(Universitatea din Craiova) sunt
invitaţi pe 26 februarie, 11 şi 25
martie 2020, ora 14:00, în sala 363,
la o serie de întâlniri cu reprezentaţii
companiei Pirelli. Tinerii vor afla
despre oportunităţile de internship,
dar şi despre cerinţele, abilităţile
şi competenţele necesare pentru
integrarea într-o astfel de companie.
Studenţii creativi, îndrăzneţi,
perseverenţi, dornici să-şi pună visele
în aplicare vor găsi aici parteneri de
discuţie de la care vor avea multe
de învăţat.
Întâlnirea face parte din seria
de evenimente programate ale
reprezentanţilor mediului socioeconomic cu studenţii de la Ştiinţe,

în cadrul Proiectului Stagii de practică
pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe
(POCU 90/16.3/16.4/106711). Prin
intermediul acestui proiect sunt
subvenţionate 250 de stagii de
practică pentru studenţii de la Fizică,
Chimie, Matematică, Informatică şi
Geografie. Proiectul este co-finanţat
din Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020, este implementat
în regiunea Sud-Vest Oltenia şi are
ca obiectiv general dezvoltarea de
competenţe profesionale cerute pe
piaţa muncii şi creşterea gradului de
ocupare pentru studenţii Facultăţii
de Ştiinţe din cadrul Universităţii din
Craiova.
Universitatea din Craiova
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Universitatea „Constantin Brâncuşi” din
Târgu Jiu și-a suspendat cursurile
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Universitatea „Constantin
Brâncuşi” din Târgu-Jiu, judeţul
Gorj își suspendă cursurile până
săptămâna viitoare. Decizia a fost
luată după ce unei studente care
s-a întors recent din Italia i s-a făcut
rău la facultate, fiind suspectă de
coronavirus.
„Se suspendă cursurile până
săptămâna viitoare în toată
universitatea, iar în cazul în care nu
va fi coronavirus, ceea ce sperăm cu
toţii, cei din conducere se vor întâlni
din nou şi vor lua o decizie. Până când
nu aflăm exact ce are, nu va avea loc
niciun curs”, a declarat Iulian Ţimpea,
purtătorul de cuvânt al UCB TârguJiu, potrivit MEDIAFAX.
Studenta a ajuns la spital, luni, iar
analizele arată că nu ar fi contactat
virusul. Aceasta a fost izolată în Secţia
Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean
de Urgenţă Târgu-Jiu.
Universitatea de Medicină şi

Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
a luat decizia ca toţi studenţii şi
cadrele didactice care au fost în
ultimele 14 zile în zone cu risc de
infecţie cu coronavirus (Covid-19)
vor intra pentru o perioadă de 14

zile în carantină la domiciliu, potrivit
Agerpres. Totodată, Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad a decis
suspendarea cursurilor în perioada
24 februarie – 8 martie.
Universităţile au obligaţia de a

monitoriza starea de sănătate a
studenţilor prin cabinetele medicale
iar în situaţia în care sunt depistaţi
studenţi care manifestă probleme
medicale, trebuie să informeze
Direcţia de sănătate publică.

Sistemul de plată a taxei
de parcare prin SMS a
fost aprobat la Târgu Jiu

parcărilor, care îi revin și vor fi virate
integral beneficiarului în fiecare
lună. Pentru a utiliza serviciile de
ușurare a plății parcării, utilizatorii vor
plăti Tpark o taxă sau un comision
pentru fiecare staționare în zonele

de parcare, care nu va depăși 15%
din tariful aprobat“, se arată în
raportul întocmit de Direcția Publică
de Patrimoniu.
Cătălin ANGHEL

Furt de energie electrică
la un imobil din Târgu Jiu
Foto: igj.ro
Consilierii locali ai municipiului
Târgu Jiu au aprobat Sistemul de
plată a taxei de parcare prin SMS .
Decizia a fost luată luni, iar societatea
care se va ocupa de implementarea
sistemului este Piconet SRL.
„Implementarea unor sisteme
moderne de plată pentru utilizarea
parcărilor publice de pe raza
Municipiului Târgu Jiu este un proces
de maximă urgență, prin aceasta
urmărindu-se fluidizarea circulației
rutiere pe raza municipiului și crearea
unui sistem organizat și eficient
pentru autovehiculele riveranilor

sau a persoanelor aflate în tranzit“,
se arată în referatul de aprobare a
hotărârii.
Angajații primăriei din Târgu Jiu
vor monta indicatoarele cu parcările
în care se va percepe taxă plătită prin
SMS. Sistemul „Tparck“ este cel mai
utilizat în România. Aproximativ un
milion de șoferi utilizează l-ar folosi
în prezent.
„Implementarea acestui sistem nu
implică niciun cost pentru beneficiar
(administrația publică locală), Piconet
nereținând comisioane sau alte taxe
din veniturile rezultate din plata

Poliţia Municipiului Târgu Jiu a fost
sesizată prin apelul 112, cu privire la
faptul că la un imobil din municipiu
există suspiciunea de sustragere de
energie electrică. Apelul a fost făcut
luni, de către un angajat al unei
societăţi comerciale, având ca obiect
de activitate distribuirea de energie
electrică.
„Din cercetările efectuate de
poliţişti a reieşit faptul că la un imobil
care aparţine unui tânăr, de 28 de
ani, din municipiul Târgu Jiu, ar fi fost

efectuată o intervenție neautorizată
prin executarea sau folosirea de
instalații clandestine în scopul ocolirii
echipamentului de măsură si a
sustragerii de energie electrică”, se
arată într-un comunicat al IPJ Gorj.
Se pare că prejudiciul este în curs
de estimare. În cauză s-a întocmit
dosar penal, iar poliţiştii continuă
cercetările sub aspectul infracțiunii
de furt de energie electrică.
Cătălin ANGHEL
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Soț și soție din județul Vâlcea, morți
în propria locuință
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Două persoane din comuna
vâlceană Crețeni, au decedat luni, 24
februarie 2020, după ce s-au intoxicat
cu monixid de carbon în propria lor
locuință. Este vorba despre doi soți
în vârstă de 68 de ani, respectiv 65
de ani. Autoritățile au fost anunțate
de incident printr-un apel pe 112, iar
paramedicii de la SMURD și medicii
de la Ambulanță au intervenit pentru
a-i salva. În ciuda manevrelor de
resuscitate, cele două persoane nu
au mai putut fi salvate.
„Din nefericire, manevrele de
resuscitare nu au au avut efect, cele
doua persoane soț(68 ani) și soție
(65 ani),au fost declarate decedate
de către medicul de pe ambulanța
SAJ. Monoxidul de carbon este un gaz
incolor (nu are culoare) şi inodor (nu

poate fi mirosit), ceea ce îl face greu
de depistat, mai ales în timpul nopţii.
Acesta se produce prin ardere și apare
indiferent dacă sunt arse lemne,
cărbune, peleți sau gaze naturale,
în special dacă acestea funcționează
defectuos. Simptomele în cazul
intoxicaţiei depind de concentraţia
gazului acumulat, precum şi de durata
expunerii şi se manifestă prin dureri
de cap, ameţeli, greaţă”, se arată întrun comunicat al ISU Vâlcea.
Sfaturi practice transmise de
ISU pentru utilizarea în siguranță a
instalațiilor de încălzire:
Asiguraţi o ventilație
corespunzătoare în încăperile unde
funcționează sistemele de încălzire;
Verificaţi anual, la începutul
sezonului rece, sistemele de evacuare
a gazelor arse;
Curățaţi coșurile de fum și
hornurile de cel puțin două ori pe an

O grupare specializată
în evaziuni fiscale, vizată
de anchetatori în Vâlcea
și în alte 19 județe

Anchetatorii au descins în 175 de
locaţii din judeţul Vâlcea, dar şi din
Bucureşti şi alte 19 judeţe, vizând
o grupare specializată în comiterea
de infracţiuni de evaziune fiscală.
Se pare că această grupare ar fi
cumpărat mașini second hand și
le-ar fi vândut în România fără să
înregistreze veniturile. Prejudiciul
cauzat se ridică la suma de 35
milioane de lei.
Cele 175 de percheziții au avut
loc în București și județele Ilfov,
Argeș, Bihor, Buzău, Brașov, Călărași,
Constanța, Dâmbovița, Galați,
Giurgiu, Hunedoara, Maramureș,
Mureș, Sălaj, Sibiu, Suceava,
Teleorman, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.
Nu mai puţin de cinci dosare
penale au fost deschise de anghetatori

pe numele unor persoane care ar
controla, direct sau prin interpuși, mai
multe societăți comerciale cu activități
în domeniul comerțului intracomunitar
cu autovehicule second-hand.
Potrivit gazetavalceana.
ro, suspecţii au cumpărat, prin
intermediul firmelor, autovehicule
de la parteneri din spațiul Uniunii
Europene, cu preponderență din
Belgia, Olanda, Germania, Italia,
Franța și Spania. Ulterior, ei au
vândut maşinile în România, însă
au “uitat” să înregistreze veniturile
în evidențele contabile. Mai mult
decât atât, bănuiţii nu au declarat
operațiunile, sustrăgându-se astfel
de la plata obligațiilor fiscale datorate
bugetului consolidat al statului.
Cătălin ANGHEL

Foto: gazetavalceana.ro
și doar cu persoane specializate. O
dată este obligatoriu înaintea venirii
sezonului rece;
Supravegheați aparatele
neautomatizate care funcționează

cu flacără deschisă și nu le folosiţi
pentru încălzirea locuinței;
Este recomandată montarea unui
detector de monoxid de carbon.

Consiliul Județean
Vâlcea continuă
investițiile în spitalele
aflate în coordonare

Președintele Consiliului Județean
Vâlcea (CJ Vâlcea), Constantin
Rădulescu, a supus aprobării
consilierilor rectificarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli al Spitalului de
Psihiatrie Drăgoeşti, pe anul 2020,
în sensul majorării acestuia cu suma
de 1.000.000 lei.
Propunerea a fost înaintată într-o
ședința ordinară, iar, potrivit unui
comunicat al CJ Vâlcea suma aprobată
are drept scop continuarea lucrărilor la
obiectivul de investiții „Construire Clădire

Saloane Pacienți P+2”, pentru realizarea
căruia Consiliul Județean a mai alocat, în
anul 2019, suma de 55.000 lei.
„Investiția va aduce numeroase
beneficii în creșterea servicilor
medicale și a gradului de satisfacție
a pacienților, evitarea unor riscuri
medicale, precum și respectarea
legislației în vigoare în domeniul
prevenirii infecțiilor asociate asistenței
medicale”, se arată în comunicatul
Consiliului Județean.
Cătălin ANGHEL
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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		Aventura urbană (R)
14:00		Telejurnal
14:55		Vorbeşte corect!
15:10		Convieţuiri
16:45		Fan/ Fun urban
17:15		Tărâmul dintre
			vânturi
18:35		Nadine
19:30		Vorbeşte corect! (R)
19:40		Sport Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:00		Izolaţi în România
22:30		Adevăruri despre trecut
23:00		Nume de cod:
			Câini din Alaska
00:00		Telejurnal
00:30		Conexiuni
		
pe harta timpului
01:00		Nadine (R)
02:00		1989-Decembrie
			Roşu (R)
02:50		Discover Romania
03:00		Exclusiv în România (R)
03:40		Constructorii
			de visuri (R)
04:05		Vorbeşte corect! (R)
04:10		Telejurnal (R)
05:00		Conexiuni pe harta

HBO

07:25		Maleficent
09:05		Bunul
			Dinozaur
10:40		Gran Torino
12:40		Holmes
			și Watson
14:10		Cenușăreasa
15:55		Omul-Păianjen:
			În lumea păianjenului
17:50		Frumoasa
		
şi Bestia
20:00		Bărbați în
		
Negru Internațional
21:55		Outsider
22:55		„Îmi este indiferent dacă
			în istorie vom intra
			ca barbari”
01:15		De cealaltă parte
		
a justiției
03:55		Părăsind
		
Neverland
06:00		Holmes
		
și Watson

PROGRAME TV Miercuri, 26 Februarie 2020
PRO TV

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

19:00		Ştirile
			Pro Tv
20:30		Imperiul
			leilor
22:30		Pe bune?!
23:30		Ştirile Pro Tv
00:00		Dincolo
			de trecut (R)
02:00		Lecţii de
		
viaţă (R)
03:00		Vorbeşte
			lumea (R)
05:00		Ce spun românii (R)
06:00		Ştirile Pro Tv

PRO CINEMA

07:45		S-a întâmplat
		
într-o noapte

09:30		La bloc (R)
12:00		Vorbeşte tot oraşul (R)
14:30		Ce femeie! (R)
16:30		Chior să fii, noroc să ai!
18:15		La bloc
20:30		Numărul patru
22:45		Lumea de dincolo:
		
Trezirea la viață

ANTENA 1

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

12:00		Observator
14:00		Dragoste
		
de tată
16:00		Observator
17:00		Acces direct
19:00		Observator
20:00		Sacrificiul
22:15		Cum să faci
			ca s-o desfaci?
00:15		Xtra Night
			Show
01:30		Observator (R)
02:30		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		Mă numesc Zuleyha
22:00		Bravo, ai stil!
00:00		Știrile Kanal D (R)
01:00		Puterea dragostei (R)
04:30		În căutarea
			adevărului (R)
06:00		Teleshopping (R)
06:30		Pastila de râs
06:45		Știrile Kanal D (R)

PRIMA TV

07:20		Capri (R)
08:00		Sacrificii în
		
numele iubirii (R)
09:30		Teleshopping
10:00		Starea naţiei (R)
11:00		Teleshopping
11:30		Happy News (R)
12:00		Teleshopping
14:00		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		Cronica cârcotaşilor
22:00		Starea naţiei

23:00		Focus din
			inima României
23:30		Trăsniți (R)
00:30		Cronica
			cârcotaşilor (R)
02:30		Greu de cucerit
04:15		Nimeni nu-i perfect
05:30		Focus (R)
06:50		Teleshopping

NAŢIONAL TV

08:15		Vouă
08:30		Tradiţii de la bunica
09:45		Dragoste si ura (R)
10:45		Vouă
11:45		Baronii
12:45		Teleshopping
13:00		Ştiri Naţional TV
13:15		Vouă
13:30		Baronii
14:00		Teleshopping
14:15		Vouă
14:30		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		 P o a r t a d r a g o n u l u i :
Încleștarea maeștrilor
22:45		Misiune mortală
00:45		Burebista (R)
03:45		Vouă

PRO 2

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		Vieti la rascruce
23:00		Lacrimi
			de iubire
00:00		Un celibatar
			invins (R)
02:00		Lacrimi
			de iubire (R)
03:00		Jurăminte încălcate (R)
04:00		Ce se întâmplă doctore ?
04:15		Fiicele doamnei
		
Fazilet (R)
05:00		Blind Date (R)
05:45		Jurăminte
			 încălcate (R)
06:45		Tânăr și Neliniștit (R)

PRO X

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

DISCOVERY CHANNEL

07:00		Maşini pe alese
08:00		Cum se fabrică
		
diverse lucruri?
08:30		Cum se fabrică ?
09:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
09:30		Vânătorii de artefacte
10:00		Comoara din garaj
10:30		Bogății ascunse
		
în magazii
11:00		Goana după aur:
			Furia apelor
12:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
13:00		Maşini pe alese
14:00		Camioane în Australia
17:00		Maşini pe alese
18:00		Bagaje la licitaţie
18:30		Bogății ascunse
			 în magazii
19:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
19:30		Cum se fabrică ?
20:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
21:00		Mașini pe alese:
			Modele de vis
22:00		Comori auto recuperate
23:00		Maşini nervoase
00:00		Alaska
01:00		Comori arhitecturale
			recuperate
02:00		Mașini nervoase:
			Clipuri catastrofale
03:00		Mașini pe alese:
			Modele de vis
04:00		Comori auto recuperate

EUROSPORT

07:15		Schi alpin: CM
07:45		Biatlon: CM
08:15		Ciclism: CM
08:45		Schi alpin: CM
09:30		Biatlon: CM
10:00		Călărie:
			Pasiune ecvestră
10:30		Călărie: Cupa
			Mondială FEI
11:35		Ciclism: CM
14:30		Schi alpin: CM
15:00		Snooker:
			Campionatul Players
19:05		Biatlon: CE
20:55		Snooker:
			Campionatul Players
00:30		Ştirile Eurosport
00:50		Ciclism pe pistă: CM
01:30		Ciclism: CM
02:30		Biatlon: CE
04:00		Snooker:
			Campionatul Players
06:00		Biatlon: CE

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Constructia de anumite
strazi sau cladiri ar putea face
dificil sa te deplasezi in cartierul
tau astazi.
Daca ai de facut unele
comisioane, va fi cel mai bine sa
le faci la inceputul zilei.

Dezamagirea cauzata de o
figura publica proeminenta pe
care ai admirat-o intotdeauna ti-ar
putea cauza astazi o criza de etica.
S-ar putea sa gasesti indoieli fata
de anumite credinte pe care le-ai
acceptat fara intrebare.

O lipsa de contact intre tine
si un partener te-ar putea face
sa te simti destul de deprimat
astazi. S-ar putea sa fii tentat
sa sari la concluzia eronata ca
iubitul tau nu-i mai pasa de tine
si de aceea telefonul tau nu suna.

Ai tendinta sa fii foarte intuitiv,
dar astazi canalul tau catre cealalta
parte ar putea parea a fi total blocat.
Nu poti simti ceea ce simt altii,
iar oracole nu mai au sens. Poate
incerci sa te bazezi pe intuitie, dar
nici asta nu va functiona.

De obicei esti o persoana
muncitoare, indiferent daca
munca implica un loc de munca,
un proiect personal sau pur si
simplu treburile in jurul casei.
Astazi, insa, treci printr-o
stare de lene.

Astazi, s-ar putea sa doresti
sa te separi de lume si sa te
ascunzi. Curtea sau dormitorul
tau pare deosebit de atragator
in acest moment si s-ar putea sa
fi cumparat o noua carte pe care
nu ai rabdare sa o citesti.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Un prieten sau o ruda ar
putea sa-ti propuna o calatorie,
dar astazi nici nu vrei sa te
gandesti sa mergi la magazinul
alimentar si nici sa vorbesti cu
cineva. Mintea ta este probabil
axata pe probleme intelectuale.

Frustrarea poate pune
stapanire pe tine astazi cand
te confrunti cu situatia ta
financiara. Este posibil sa fi avut
o multime de facturi de platit
si, astfel, situatia ta financiara
ar putea fi putin problematica.

In aceasta dimineata, s-ar
putea sa te uiti in oglinda si sa fii
ingrozit de ceea ce vezi. Ai muncit
mult si esti stresat, asa ca probabil
arati obosit. Esti apt sa arunci totul
in proportie si sa crezi ca arati mult
mai rau decat arati de fapt.

S-ar putea intampla ceva in
timpul zilei care iti aminteste de
ceva neplacut care ti s-a intamplat in
trecut. S-ar putea sa nu-ti amintesti
nici macar evenimentul de astazi, dar
amintirile intamplarii din trecut te-ar
putea traumatiza pe tot parcursul zilei.

Nici unul dintre prietenii tai
nu poate fi acasa astazi, asa ca
probabil nu vei putea avea vreun
fel de conversatii telefonice sau
vizite cu ei. Acest lucru te poate
determina sa te simti destul de
singur.

Azi s-ar putea sa te simti
obligat sa ramai acasa din
anumite motive. Poate ca
astepti un vizitator care intarzie
sau o livrare de un anumit fel.
Prin urmare, te-ai putea simti
oarecum frustrat.
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Buget de 2,8 milioane lei pentru
Festivalul „Shakespeare”
Evenimentul internaţional, la a XII-a ediţie

Cea de-a XII-a ediție a „Festivalului
Internațional Shakespeare” va avea
loc în perioada 23 aprilie - 4 mai 2020
în Bănie. Primăria Craiova se asociază
cu Teatrul Național „Marin Sorescu”
pentru organizarea evenimentului
cultural. Parteneriatul ar urma să
fie votat în ședința consililului local
de joi. Pentru ediția din acest an a
festivalului, primăria va aloca de la
bugetul local suma de 2.800.000
lei în vederea sprijinirii organizării
evenimentului. Această sumă a fost
alocată prin HCL nr. 33/2020 privind
aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli al Municipiului Craiova
pentru anul 2020.
Festivalul a debutat la Craiova
în 1994 și a fost inițiat de Fundaţia
Shakespeare, avându-l ca director
fondator pe Emil Boroghină, cu
intenţia de a introduce capitala
Olteniei, prin acest festival, întrun circuit al capitalelor teatrului
mondial, reamintesc reprezentanţii
Primăriei.
La ediţia de anul acesta, între
altele, iubitorii de teatru vor asista
la spectacole ca „cel al Companiei
canadiene Ex Machina, „887”, realizat
de celebrul regizor Robert Lepage, cel
mai faimos regizor din teatrul mondial
în momentul de față, programat
în deschiderea Festivalului; „Tiger
Lilies joacă Hamlet”, de la Teatrul
Republique din Danemarca, în regia
regizorului Martin Tulinius, cu care se
va încheia ediția din acest an; „Hamlet”,
spectacol de o mare modernitate, de
la Dusseldorfer Schauspielhaus din
Germania, în regia lui Roger Vontobel
ca și „Macbeth”, pus în scenă de
Alessandro Sera la Teatrul Sardinia

din Cagliari, și „Macbeth” de la Sankt
Petersburg, regizat de Yuri Butusov,
dar și „Visul unei nopți de vară” de
la Teatrul Național din Nice, în regia
Irinei Brook. Spectacole de mai mică
amploare, dar de aceeași valoare
artistică și importanță, precum „Titus
Andronicus”, în regia lui Tang Shu
Wing de la Tang Shu Wing Theatre
Studio din Hong Kong, „Furtuna” din
Africa de Sud, de la A & M Productions
din Cape Town în regia lui Fred
Abrahamse, „Regele Lear”, realizat
de cunoscuta actriță și regizoare
Kelly Hunter de la Royal Shakespeare
Company la „The Flute Theatre” din
Stratford upon Avon și multe altele
vor putea fi văzute pe scenele de la
Teatrul de copii și tineret „Colibri”, la
Sala Studio „Ion D. Sîrbu” a Teatrului
Național, la Aula Buia a Universității din
Craiova, la Teatrul de vară din Parcul
„Nicolae Romanescu” sau pe scenele
mobile ce vor fi amplasate în Piața
„Mihai Viteazul”, Piața „Buzești” și în
cartierele Craiovei. Teatrul Național
Craiova va prezenta pe scena proprie
„Vărul Shakespeare” de Marin Sorescu,
adevărată capodoperă a dramaturgiei
românești contemporane, pusă în
scenă de regizorul Radu Boroianu”,
după cum se arată în raportul ce
însoţeşte hotărârea care va fi supusă
votului consilierilor locali.
Reprezentanţii Primăriei mai
precizează că un element de noutate
îl va constitui secțiunea „Spectacole
shakespeariene basarabene invitate
în Festival”, cum ar fi „Furtuna” de la
Teatrul „Ginta latină”, din Chișinău,
în regia lui Mihai Țărnă, „Hamlet”,
pus în scenă de Alexandru Grecu
la Teatrul Național Satiricus „Ion

Luca Caragiale” și „Cine l-a trezit
pe Yorick”, realizat de Alexandru
Vasilachi la Teatrul Național „Mihai
Eminescu” din capitala Moldovei.
Vor fi invitaţi şi din ţară, iar
programului de spectacole
i s e va a l ă t u ra s e s i u n e a d e
shakespeareologie patronată de
Asociația Internațională a Criticilor
de Teatru, Conferința Internațională
Shakespeare, organizată în
colaborare cu Asociația Europeană
de Cercetare Shakespeare, precum
şi atelierele teatrale studențești de
arta actorului, regie, scenografie și
teatrologie, mai multe expoziții.
„Rezumând, cea de-a XII-a
ediție a Festivalului Internațional
Shakespeare Craiova 2020 înseamnă:
Excelență (prin prezența la Craiova
a celor mai importante producții ale
momentului), Diversitate (viziuni
teatrale din toate colțurile lumii),
Comunitate (prin propunerea de
programe stradale și școlare ce
acoperă toate cartierele orașului).
Este un festival la care comunitatea
participă activ, mărește cu fiecare
ediție numărul ambasadorilor culturali
ce duc renumele Craiovei peste
granițele țării și care înfrumusețează
oamenii și orașul cu fiecare experiență
trăită în timpul festivalului. Fie că
vorbim despre spectacole de teatru
convenționale sau de cele mai noi
forme experimentale, invitații din
această ediție vor asigura pe tot
parcursul festivalului o atmosferă de
sărbătoare începând de pe scenele
teatrelor craiovene și terminând pe
scene mobile sau improvizate din
toate colțurile orașului. Pentru prima
oară în istoria festivalului, anul acesta

va crește numărul spectacolelor
itinerante prezentate în aer liber
și va exista un program special
pentru elevi, prezentat direct în școli.
Pentru întreaga comunitate locală
– craioveni și autorități, Festivalul
Internațional Shakespeare aduce
numeroase beneficii de imagine,
de turism cultural, dar și educativformativ, marcând Craiova pe harta
mondială a evenimentelor de înaltă
ținută artistică. În timp ce locuitorii
oraşului vor avea posibilitatea ca,
pe parcursul a 14 zile, să ia parte
la un act cultural de o înaltă ţinută
cultural-educativă – fie că e vorba
de spectacole, recitaluri, expoziții,
conferințe etc., viitorii artiști din
țară și străinătate vor beneficia de
un adevărat spațiu – şcoală care
se creează în timpul festivalului
special la Craiova, iar, ce este cel
mai important, Municipiul Craiova
va beneficia, cu această ocazie,
de o promovare cultural-turistică
extraordinară în toate mediile
naționale și internaționale”, adaugă
reprezentanţii Primăriei.
Accesul la evenimente va fi
gratuit, pe principiul primul venit,
primul servit, pe bază de invitații
ridicate de la Agenția teatrului, la
fiecare spectacol de sală interioară
din cadrul Festivalului în procent de
33% din capacitatea sălii/fiecare
spectacol.
Vor exista și spectacole cu acces
gratuit în totalitate și locuri cu bilete/
abonamente în procent de 67% din
capacitatea sălii/fiecare spectacol de
sală interioară, promit organizatorii.
Cristina PLEȘOIANU

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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Ionuț Radu, unul dintre starurile de
urmărit la JO 2020, conform FIFA.com

foto: fifa.com
În perspectiva Jocurilor Olimpice
care vor avea loc vara aceasta, site-ul
FIFA.com a publicat o listă de cinci
jucători din Europa ce pot străluci
la competiția ce se va desfășura în
Japonia.
Căpitanul selecționatei U21 la

EURO 2019, Andrei Ionuț Radu, este
unul dintre cei cinci fotbaliști, alături
de Mikel Oyarzabal (Spania), Dayot
Upamecano, Houssem Aouar (ambii
Franța) și Suat Serdar (Germania).
„Pentru unii jucători din naționalele
europene, anul 2020 ar putea fi un

PUBLICITATE

an de neuitat. Să aruncăm o privire
la cinci dintre starurile de viitor care
au primit laude după performanța
de la Campionatul European U21
din vara trecută și care pot fi printre
protagoniștii EURO 2020”, se scrie pe
site-ul FIFA.com.
„Unul dintre eroii României
din campania Under 21, care i-a
trimis pe tricolori la primele jocuri
PUBLICITATE

Revistă de cultură și timp liber

olimpice după o pauză de mai bine
de jumătate de secol, Ionuț Radu,
a evoluat în Serie A din Italia în
ultimele 18 luni. Este un portar cu
multe intervenții impresionante și cu
un cuvânt de spus în vestiar. Va avea
un rol important în dorința României
de a amenința podiumul în Japonia”,
este descrierea făcută lui Ionuț Radu.
sursa: frf.ro
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Spațiile și hotelul din incinta
noului Stadion Municipal din Târgu Jiu,
scoase la licitație

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Consilierii locali din Târgu Jiu au
aprobat studiul de oportunitate în
privința scoaterii la licitație a spațiilor
din incinta Stadionului Municipal. Este
vorba de un hotel cu 40 de camere și
mai multe spații comerciale.
Primarul municipiului Târgu
Jiu, Marcel Romanescu, a precizat
că spațiile vor fi licitate separat,
chiar dacă exista și soluția de a fi
concesionate în bloc: „Vorbim de
spațiile comerciale, dar și de hotel
și spațiile aferente. Fiecare spațiu va
fi licitat în mod separat și hotelul la
fel. Cred că această modalitate este
corectă. Nu poți scoate la licitație
toate aceste suprafețe în aceleași
condiții. Poate doar la spațiul din
față se poate pune o condiție de
«brand» sau de o anumită categorie
de produse, pe când hotelul intră
într-o altă categorie și trebuie să pui
alte condiții“.
Conducerea Primăriei Târgu Jiu a

hotărât că nu este normal ca o parte
din camerele hotelului să fie păstrate
pentru cazarea sportivilor, pentru că
trebuie să se desfășoare o activitate
privată.
„Am plecat pe ideea că ar fi foarte
bine dacă am avea zece camere
pentru a le aloca activității sportive,
dar, pe de altă parte, m-am gândit
cum este un hotel administrat trei
sferturi de o companie privată și un

sfert de către Primăria Târgu Jiu.
Nu este normal. Acolo trebuie să se
desfășoare o activitate privată și sunt
convins că din banii pe care o să-i
obținem ne permitem să-i cazăm pe
sportivii de la CSM și în alte locații“,
a mai spus primarul Romanescu.
Potrivit spuselor edilului șef din
Târgu Jiu, mai multe firme ar fi
interesate de închirierea anumitor
spații și hotelul.

„Sunt multe societăți care s-au
interesat, dar până la faza de licitație
drumul este extrem de lung. Cel
puțin pentru spațiile din față și
pentru hotel vor fi mai multe oferte
care se vor face. Sunt atractive.
Acest hotel deține o parcare și asta
probabil că este un alt element care
reprezintă un atu“, a completat
Marcel Romanescu.

„Tricolorii” au pierdut în fața Israelului
obține biletele pentru turneul final
ce va avea loc în Germania, Georgia,
Italia și Cehia.
Programul meciurilor pentru
„tricolori”
România – Polonia (27 noiembrie
2020)
PUBLICITATE

Naționala masculină de baschet
a fost învinsă în cel de-al doilea meci
din preliminariile EuroBasket 2021, în
deplasare, de reprezentativa Israelului.
Jucătorii antrenați de Tudor
Costescu au cedat la Tel Aviv
cu scorul de 87- 63, după ce la
pauza mare erau conduși cu 43-38.
„Tricolorii” au ajuns astfel la cea
de-a doua înfrângere în Grupa A a
preliminariilor FIBA EuroBasket 2021,
după insuccesul în fața campioanei
mondiale en-titre Spania.
Emanuel Cățe a fost din nou cel

mai bun jucător al României, cu 10
puncte și 10 recuperări.
Pentru România au mai jucat Mirel
Dragoste (marcator a 11 puncte),
Tudor Gheorghe, Radu Vîrnă, Alex
Olah, Lucas Tohătan, Giordan
Watson, Iulian Orbeanu, Bogdan
Popa, Bogdan Ţîbîrnă, Mihai Marius
Măciucă și Dragoş Diculescu.
După două etape, naționala
Israelului este în fruntea grupei,
cu 4 puncte, urmată de Polonia, 3
puncte, Spania, 3 puncte și România,
2 puncte. Primele două clasate vor

Spania – România (30 noiembrie
2020)
România – Israel (18 februarie
2021)
Polonia – România (21 februarie
2021)
SPORTS-NET GROUP
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Programul play-off-ului 2019-2020 și
clasamentul actualizat!

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
Echipa lui Papură începe playoff-ul acasă, contra celor de la
Gaz Metan Mediaș. Etapa a doua
programează derby-ul cu FCSB, pe
Arena Națională.
Formația olteană a încheiat
pe locul 2 campionatul clasic,
poziționare perfectă dacă ținem cont
că în ultima rundă a play-off-ului
va întâlni CFR Cluj, pe Oblemenco,
meci ce poate fi decisiv în bătălia
pentru titlu. Până atunci, pentru a-i
egala pe clujeni, craiovenii au de
recuperat 3 puncte.
De altfel, este cea mai strânsă
ierarhie de la introducerea regulii cu
play-off, doar 5 puncte separă prima
poziție, ocupată de CFR Cluj, și cea
de-a șasea, ultima, adjudecată de
Astra Giurgiu, după înjumătățirea
punctelor.
Clasament play-off:
1. CFR Cluj 26 p
2. CSU Craiova 23
3. FC Botoșani 23
4. FCSB 22
5. Gaz Metan 22
6. Astra Giurgiu 21

Etapa 1 (29 februarie – 1 martie):
CFR Cluj – Astra Giurgiu
CSU Craiova – Gaz Metan Mediaș
Botoşani – FCSB
Etapa a 2-a:
Gaz Metan Mediaș – CFR Cluj
FCSB – CSU Craiova
Astra Giurgiu – Botoşani

Etapa a 3-a:
CFR Cluj – FCSB
CSU Craiova – Botoşani
Astra Giurgiu – Gaz Metan Mediaș
Etapa a 4-a:
Botoşani – CFR Cluj
FCSB – Gaz Metan Mediaș
CSU Craiova – Astra Giurgiu
Etapa a 5-a:
CFR Cluj – CSU Craiova
Gaz Metan Mediaș – Botoşani
Astra Giurgiu – FCSB
Etapa a 6-a:
Astra Giurgiu – CFR Cluj
Gaz Metan Mediaș – CSU Craiova
FCSB – Botoşani
Etapa a 7-a:
CFR Cluj – Gaz Metan Mediaș
CSU Craiova – FCSB
Botoşani – Astra Giurgiu

Etapa a 8-a:
FCSB – CFR Cluj
Botoşani – CSU Craiova
Gaz Metan Mediaș – Astra Giurgiu
Etapa a 9-a:
CFR Cluj – Botoşani

Gaz Metan Mediaș – FCSB
Astra Giurgiu – CSU Craiova
Etapa a 10-a:
CSU Craiova – CFR Cluj
Botoşani – Gaz Metan Mediaș
FCSB – Astra Giurgiu

Un stelist notoriu
pariază pe CSU Craiova
în bătălia pentru titlu
Ilie Dumitrescu consideră că CSU Craiova e
capabilă de remontada în fața celor
de la CFR Cluj
Dumitrescu este plăcut surprins
de modul în care arată echipa lui
Corneliu Papură. Fostul jucător al
celor de la Steaua București a spus
la DigiSport: „Craiova se va lupta la
titlu necondiționat. Este o forță în
acest moment. Când va avea și un
echilibru între atac și apărare va fi
și mai bine. Arată super! Pe mine

VREMEA
ÎN OLTENIA

CRAIOVA
Max.
Min.

18 C
4oC
o

m-a impresionat. Este pentru prima
dată când spun despre Craiova că
arată foarte bine. Am un sfat pentru
Corneliu Papură. Ar trebui să mai
schimbe locurile între Mihăilă și
Ivan, i-ar pune mai bine în valoare
pe amândoi”.
Cosmin COJOCĂREANU

SLATINA 17/6oC TÂRGU JIU

14/40C

SEVERIN 17/4 C RM. VÂLCEA 15/4 C
o

o

4.8079
236.0469
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