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Interzis în
Craiova,
Aldezin e
„eficient”
împotriva
coronavirusurilor

Opt jandarmi craioveni şi o asistentă de la SCJU,
infectaţi cu coronavirus

Opt jandarmi de la Gruparea
Mobilă Craiova au fost confirmaţi cu
coronavirus, numărul acestora fiind
posibil să crească. Şi o asistentă de
la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
(SCJU) din Craiova a fost depistată
pozitiv la COVID-19.
Primul caz de la Gruparea Mobilă de
Jandarmi Craiova a fost descoperit la
finele săptămânii trecute. Un jandarm
şi socrii săi au ajuns la spital.
„Persoana în cauză a sunat, joi
seara, 23 aprilie a.c., la 112 şi a
fost transportată la Spitalul de Boli
Infecţioase „Victor Babeş” din Craiova,
împreună cu alte două persoane,
membre ale familiei, unde au fost
internate cu simptome şi testate
pentru depistarea virsului SARS-

COV2, acestea fiind pozitive. Imediat,
reprezentanţii Direcţiei de Sănătate
Publică Dolj au demarat ancheta
epidemiologică, iar la nivelul unităţii
în cadrul căreia bărbatul este angajat
s-a dispus măsura izolării la domiciliu a
unui număr de 17 persoane – contacţi
direcţi – iar restul Detaşamentului
din care face parte a fost retras din
planificarea executării misiunilor până
la finalizarea anchetei epidemiologice”,
anunță Prefectura Dolj.
Ulterior, soţia şi copilul jandarmului,
dar şi şapte colegi ai săi au fost
depistaţi pozitiv, iar autorităţile au
luat decizia să îi testeze pe toţi cei
din detaşamentul retras. Ar fi vorba
despre aproximativ 70 de jandarmi
care ar trebui verificaţi.

COVID-19 şi la Secţia de Oncologie
a SCJU din Craiova. O asistentă a
fost depistată pozitiv. Ea ar fi intrat
în contact cu un pacient care se
întorsese dintr-un spital din București.

2

OLT

Luni, 27 Aprilie 2020

Sancțiuni de aproape 160 de mii de lei pentru
nerespectarea restricțiilor de circulație
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
Polițiștii din Olt continuă să-i
amendeze pe cei ce nu respectă
restricțiile de circulație impuse.
Potrivit Prefecturii Olt, în ultimele 24
de ore, amenzile au fost în valoare de
158.500 de lei.
Peste 400 de polițiști, jandarmi,
polițiști locali și militari au efectuat
verificări, au fost angrenați în activități
de fluidizare a traficului rutier și
însoțire a unor autoturisme spre
centrele de carantină și au asigurat

paza locațiilor de carantinare.
Astfel, s-au efectuat 330 de verificări
privind modul în care persoanele
respectă măsura izolării/carantinării
instituționalizate, respectiv măsura
privind restricționarea circulației
pe perioada stării de urgență, scrie
Gazeta Nouă.
„În urma activităților de verificare
desfășurate, în intervalul de referință,
a u fo s t a p l i c a t e 7 4 s a n c ț i u n i
contravenționale persoanelor care
nu au respectat măsura privind
restricționarea circulației, în valoare
totală de 158.500 lei”, se arată într-un
comunicat al Prefecturii Olt.

33 de cazuri de
coronavirus înregistrate
în județul Olt

Bilanțul îmbolnăvirilor cu noul
coronavirus a ajuns la 33 de cazuri,
în județul Olt. După raportarea de
sâmbătă a celor 7 angajați ai unei
fabrici de confecții din Caracal,
confirmați cu noul virus, alți 6 olteni au
fost testați pozitiv pentru COVID-19.
Potrivit datelor oferite de Grupul
de Comunicare Strategică, în ultimele
24 de ore s-au înregistrat 6 cazuri noi
de coronavirus la nivelul județului Olt. acum, în Olt, nu s-a înregistrat niciun
Autoritățile au raportat vindecarea deces al unei persoane bolnave de
și externarea a 10 dintre cei 33 COVID-19.
de olteni infectați cu virusul. Până
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 27 APRLIE – 03 MAI 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 - 17:00

28.04

29.04

Localitatea

Zona de întrerupere

Calopăr,
Drănic

PTA SI SRP 7, PTA Foişor, PTA IMA Foişor,
PTA Bâzdâna, PTA 2 Belcin, PT terţi: PT
IMA Belcin, PT Staţie Epurare Calopăr

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 2 Breasta, PTA 6 Breasta

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

PTA 3 Amărăştii de Jos

09:00 - 10:00

Breasta

16:00 - 17:00

Breasta

09:00 - 17:00

Craiova

PT 629 - str. Munteni, PT 650 - străzile:
Tismana, Alexandria, Botoşani, Brăila, Tulcea,
Galaţi, Focşani, Târgovişte, Constanţa,
Moldova, Zalău, PT 579 - Hanul Roşu, PT
799 - Centru Recuperare Luncă

09:00 - 17:00

Calafat

PTA 2 Basarabi, PTA SI Basarabi, PT terţi: PT
Piscicola Golenţi, PTsol Balastieră Basarabi

09:00 - 17:00

Tălpaş,
Dănciuleşti

PTA Valea Lungului, PT terţi: PT Fermă
3 Breasta
PTA Valea Lungului, PT terţi: PT Fermă
3 Breasta

Mofleşti, Tălpaş, Nistoi, Soceni - integral

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 2 Breasta

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

PTA 3 Amărăştii de Jos

09:00 - 10:00

Breasta

16:00 - 17:00

Breasta

09:00 - 17:00

Craiova

PTA Valea Lungului, PT terţi: PT Fermă
3 Breasta
PTA Valea Lungului, PT terţi: PT Fermă
3 Breasta
PT 180 – cart. Valea Roşie, străzile: Caracal,
Henri Coandă, 22 Decembrie 1989, zona
blocurilor: 33 VE

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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PMP Dolj: Salvarea pădurilor
rămâne o prioritate
Deputat Ion Cupă,
Președinte PMP Dolj:
„Am votat pentru
interzicerea, timp de
10 ani, a exportului de
buștean și lemn rotund
în spațiul extracomunitar.
Este un prim pas spre
salvarea pădurilor noastre
și stoparea tăierilor
ilegale”

spațiul extracomunitar (în țările UE
nu se consideră a fi „export”), votat
în plenul Camerei Deputaților, este
o măsură venită la timp în direcția
valorificării, în interes național, a
masei lemnoase din România.
În proiectul de lege sunt precizate
și sancțiunile care se aplică în cazul
nerespectării legii: închisoare de la
1 la 3 ani și amendă de 100.000 lei.
To t o d a t ă l e g e a p r e v e d e
constituirea Registrului național
de evidență informatizată
a proprietăților forestiere și a
Catalogului național al masei
P r o i e c t u l d e l e g e c a r e lemnoase, două instrumente utile
reglementează interzicerea, vreme pentru monitorizarea modului în
de 10 ani, a exportului de bușteni în care se exploatează lemnul în

România.
„Preocuparea PMP rămâne în
continuare aceea de a stopa
tăierile ilegale, inclusiv cele din ariile
protejate și parcurile naționale.
Alături de proiectul de lege pe
care l-am votat astăzi va trebui
să gândim reglementări care să
ajute la protejarea și regenerarea
fondului forestier al țării:
operaționalizarea SUMAL (baza de
date integrată a domeniului silvic),
regimul sancțiunilor, modalități de
valorificare superioară a aurului
pădurilor”, a precizat deputatul ION
CUPĂ, președintele PMP Dolj.
BIROUL DE PRESĂ PMP DOLJ

EVENIMENT | Apelul în dosarul craioveanului
Eduard Constantinescu, condamnat pentru tentativă
de omor, suspendat la Curtea de Apel Craiova
Apelul declarat de craioveanul
Eduard Marian Constantinescu, de 31
de ani, fiul lui Enryko Constantinescu,
condamnat anul trecut la 2 ani și 9
luni închisoare cu suspendare pentru
tentativă de omor, a fost suspendat,
după cum a anunțat la sfârșitul
săptămânii trecute Curtea de Apel
Craiova. În toamna anului 2016, la
clubul Krypton din Craiova, Eduard
Constantinescu şi un amic au bătut rău
doi craioveni, care au ajuns la spital,
conform anchetatorilor. Dosarul a fost
iniţial înregistrat pentru lovire şi alte
violenţe, a fost preluat de Parchetul
de pe lângă Tribunalul Dolj stabilinduse că este vorba despre tentativă
de omor, iar Constantinescu a fost
arestat în lipsă, apoi dat în urmărire
internațională, fiind extrădat din
Statele Unite ale Americii în februarie
2019, când a ajuns după gratii.
Bătaie cu pumnii şi sticla de vin
Reamintim că, procurorii Parchetului
de pe lângă Tribunalul Dolj au cerut,
în luna august a anului 2018, emiterea
unui mandat de arestare preventivă în
lipsă pe numele craioveanului Eduard
Marian Constantinescu, acuzat de
tentativă de omor şi tulburarea ordinii
şi liniştii publice, în acelaşi dosar
fiind cercetat şi prietenul său Paul
Florin Ciovică, împreună cu care a
comis faptele. Anchetatorii au reţinut
următoarea stare de fapt: „în noaptea

de 22/23.10.2016, în jurul orelor
01:55, în timp ce mai multe persoane
se aflau în incinta clubului Kripton
din Craiova, pe fondul unui conflict
mai vechi, inculpatul Constantinescu
Eduard Marian i-a aplicat persoanei
vătămate Cătălin P. lovituri cu o sticlă
de vin, în cap, cauzându-i leziuni care
au necesitat pentru vindecare 40-45 de
zile de îngrijiri medicale. De asemenea,
inculpatul Ciovică Paul Florin i-a aplicat
persoanei vătămate Constantin D.
lovituri cu pumnii, cauzându-i leziuni
care au necesitat pentru vindecare
50-55 de zile de îngrijiri medicale.
(…) Având în vedere aceste aspecte,
rezultate din actele medico-legale,
coroborate cu declaraţiile persoanei
vătămate şi ale martorilor, conform
cărora, inculpatul Constantinescu
Eduard Marian a lovit persoana
vătămată în mod repetat, cu sticla, în
cap (de două ori), una dintre lovituri
fiind blocată cu mâna de persoana
vătămată, iar acţiunea de lovire a
acesteia a fost întreruptă de intervenţia
altor persoane, în speţă există intenţia
de săvârşire a infracţiunii de omor,
rămasă în forma tentativei”.
Dosarul penal deschis în urma
acestui scandal a fost înregistrat, iniţial,
la Parchetul de pe lângă Judecătoria
Craiova, pentru lovire şi alte violenţe, de
unde a fost preluat de Parchetul de pe
lângă Tribunalul Dolj la sfârşitul anului
2017. În urma extinderii cercetărilor

s-a dispus, pe 3 iulie 2018, schimbarea
încadrării juridice a faptei pentru care
se efectuează urmărirea penală faţă
de Eduard Marian Constantinescu
din infracţiunea de lovire sau alte
violenţe, în infracţiunea de tentativă
de omor. Când cei doi craioveni au
fost citaţi pentru a fi anunţaţi că
au dobândit calitatea de inculpaţi,
anchetatorii n-au reuşit să-l găsească
pe Constantinescu, motiv pentru care
s-a cerut instanței arestarea în lipsă
a acestuia. Tribunalul Dolj a admis
cererea, iar mandatul de arestare
emis în lipsă pe numele lui Eduard
Constantinescu a rămas definitiv
la Curtea de Apel Craiova pe 15
septembrie 2018, inculpatul fiind dat
în urmărire internațională. A fost prins
în SUA, de unde a fost extrădat în luna
februarie 2019, ajungând în arestul IPJ
Dolj. Cei doi craioveni au fost trimiși în
judecată, Constantinescu în stare de
arest preventiv, anchetatorii reținând,
în plus, că Eduard Constantinescu
este cunoscut pentru „perseverenţa
infracţională”, după cum au mai arătat
procurorii, fiind cercetat, din anul
2010, în mai multe cauze pentru fapte
cu violenţă, contra autorităţii sau la
regimul circulaţiei.
În noiembrie, anul trecut,
judecătorii de la Tribunalul Dolj au
pronunțat sentința în proces. Cei doi
și-au recunoscut faptele, au cerut să
beneficieze dee reducerea limitelor

de pedeapsă, astfel că fiul lui Enryko
a primit o pedeapsă totală de 2 ani 11
luni şi 20 de zile închisoare şi pedeapsa
amenzii penale de 3000 lei (150
zile-amenda x 20 lei), fiind dispusă
suspendarea executării pedepsei
închisorii, sub supraveghere pe un
termen de 4 ani. În plus, acesta este
obligat și la 90 de zile de muncă în
folosul comunității.
În ceea ce îl priveşte pe Paul
Ciovică, magistraţii au dispus încetarea
procesului penal pentru lovire, dar l-au
condamnat la o pedeapsă de 150 zileamendă pentru săvârșirea infracţiunii
de tulburarea ordinii şi liniştii publice.
Atât cei doi inculpați, cât și procurorii
Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj
au declarat apel împotriva sentinței
pronunțată pe fond, cauza fiind
înregistrată la Curtea de Apel Craiova
în luna ianuarie.
La termenul de vineri, 24 aprilie
a.c., instanța de apel a anunțat
suspendarea judecării până la
încheierea stării de urgență: În baza
art. 64 din Decretul nr. 240/14.04.2020
pe durata stării de urgenţă judecarea
cauzei, care nu prezintă urgenţă
deosebită, se suspendă de drept. În
termen de 10 zile de la încetarea stării
de urgenţă judecătorul sau instanţa de
judecată va lua măsuri pentru fixarea
termenelor de judecată şi efectuarea
actelor de procedură.
Camelia SÂRBU
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Marcel Romanescu propune
închiderea anului școlar:
„Nici nu vreau să fac calcule”

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Primarul din Târgu Jiu, Marcel
Romanescu, crede că propunerea
ministrului Educației ca autoritățile
locale să sprijine elevii cu calculatoare
sau tablete este absurdă. Părerea
edilului este infuențată de posibilitățile
municipiului, ce are peste 20.000
de școlari. Romanescu a solicitat
oficialilor din Ministerul Educației,
printr-o scrisoare deschisă, să ia în
calcul închiderea anului școlar pe baza
mediilor din primul semestru.
„Nu toată lumea dispune de o
tabletă sau de un calculator. Să
ne raportăm la familiile nevoiașe
sau cele care au mulți copii. Păi
dacă desfășori cursurile în mediu
online și ai șase copii, trebuie să ai
șase tablete, nu?! De multe ori, o
familie de nivel mediu nu-și permite
să cumpere o tabletă. La nivelul
municipiului Târgu Jiu sunt 20 mii
de elevi în sistemul de învățământ.
Nici nu vreau să fac calcule, nu dacă
m-aș raporta la 20 mii de sisteme
de comunicație ci nici dacă m-aș
raporta la 10 mii. Este imposibil!
Vom vedea creșteri automate de

preț la aceste echipamente, se
practică în România!”, a declarat
primarul Marcel Romanescu.
Ceea ce propune Ministerul
Educației este nerealizabil, cel puțin
în condițiile actuale: „Elevii nu pot fi
obligați să participe la orele online,
având în vedere că zeci de mii n-au
acces la dispozitive sau la Internet.

Acel ordin a fost făcut doar ca să fie”,
a declarat Antonia Pup, președintele
Consiliului Național al Elevilor (CNE),
pentru libertatea.ro.
Ordinul emis miercuri de
Ministerul Educației pentru
reglementarea învățământului
online poate rămâne o proiecție
pentru viitor: „În primul rând,

pentru că sunt dificil de realizat și
apoi pentru că nu sunt plătite. Cei
mai afectați vor fi copiii din familiile
vulnerabile, cei care nu au părinți
interesați de școală sau care nu au
resurse să lupte pentru educația
copilului”, a spus Cristina Tunegaru,
profesoară de Limba Română,
potrivit sursei citate.

Serviciul de Ambulanță Gorj reia seria de interviuri
pentru angajare, după acuze grave

Mai mulți cetățeni au blamat
conducerea Serviciului de Ambulanță
Gorj, pentru faptul că ar face angajări
pe pile. Majoritatea acuzelor au
venit după ce mai multe cereri de
participare la un concurs nu ar fi
fost luate în calcul. Se pare că unii
candidați au considerat că ceva nu
este în regulă atunci când nu s-au
regăsit pe lista afișată de unitate.

„Am vrut să particip la concurs,
am depus dosarul pe data de 21
aprilie, am depus totul online, cu
documentele scanate însă nu m-am
regăsit pe lista finală. Chiar am
învățat și sunt extrem de dezamăgită
de scuza găsită de cei care s-au
ocupat de această procedură. Mi-au
spus că din cauza sistemului nu au
văzut mailul. În situația mea sunt și

alți candidați. Cunoșteam riscurile la
care m-am supus având în vedere
situația, însă, chiar și așa mi-am dorit
să fac acest pas. Din păcate nu se
poate, din cauza pilelor din sistemul
sanitar”, a declarat Alina, candidată la
funcția de asistent medical debutant,
pentru igj.ro.
Candidaților defavorizați li s-au
oferit explicații prin telefon. „S-a
blocat sistemul informatic, nu au
apărut fișierele și nu am putut
descărca. Ce ne-a apărut am
descărcat, vreo 50 de cereri. Nu se
mai poate face nimic deoarece nu
puteți depune nici contestații pentru
că nu este concurs. Nu e vina noastră
că s-a blocat sistemul. Pentru taxa de
înscriere faceți o cerere și trimiteți-o
pe online și așteptați să primiți un
răspuns. Nu știu ce să vă zic!”, a

fost răspunsul primit de candidată în
momentul în care a solicitat informații
de la Serviciul de Ambulanță, scrie
sursa citată.
În urma verificărilor demarate
de Corpul de Control la SJA Gorj s-a
dispus reluarea concursului: „Acolo
s-a constatat faptul că sunt mai
mulți candidați care deși au trimis
în termen documentația pentru
angajare, și pot demonstra asta, din
cauza softului, aceste documente
au ajuns în afara termenului de
depunere. S-a luat decizia suspendării
probei urmând ca luni, 27.04.2020,
să se reia proba la care vor participa
toți candidații, inclusiv cei a căror
documentație era inițial respinsă”, a
declarat Corina Belteu, purtător de
cuvânt al Prefecturii Gorj.
Cătălin ANGHEL
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Un tânăr vâlcean strânge alimente și
haine pentru familiile nevoiașe
CătălinANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Eduard, în vârstă de 20 de ani,
lucrează la o spălătorie auto din
Râmnicu Vâlcea și visează la un lucru
măreț: să salveze oameni. Se pare că
tânărul a reușit să facă acest lucru
chiar la începutul acestui an, atunci
când a ținut în viață un bărbat care
intrase în stop cardiorespirator.
Băiatul, voluntar SMURD, a intrat
în atenția Ministerului Afacerilor
Interne (MAI) care a ținut să-l
prezinte pe vâlcean: „Are 20 de
ani, îl cheamă Eduard și lucrează
la o spălătorie auto din Râmnicu
Vâlcea, iar visul lui dintotdeauna a
fost să salveze oameni. Acest lucru
s-a și întâmplat în luna februarie,
când, cu ajutorul procedeelor de

resuscitare pe care le-a învățat ca
voluntar SMURD, Eduard a ținut în
viață un bărbat care intrase în stop
cardiorespirator. Are 20 de ani, îl
cheamă Eduard și lucrează la o
spălătorie auto, iar aproape lunar,
el și prietenii săi, strâng alimente și
haine pe care le duc apoi familiilor
nevoiașe”, se arată într-o postare pe
pagina de Facebook MAI.
Eduard se mândrește cu faptul
că este rom și chiar dorește ca toată
lumea să știe că vrea să ajungă
paramedic ca să poată salva oameni!
„Are 20 de ani... este voluntar
SMURD și a avut o singură rugăminte
la noi:
- Vă rog să spuneți că sunt rom, un
rom care își dorește enorm să ajungă
paramedic ca să poată salva oameni! bine, prin exemplul pe care îl oferă
Are doar 20 de ani, iar noi suntem altor tineri... vor fi, într-adevăr,
convinși că prin dorința lui de a face salvate multe vieți!

Cadru medical din SJU
Vâlcea, confirmat cu
COVID-19

Un cadru medical de la Secţia de
boli infecţioase a Spitalului Judeţean
de Urgenţă (SJU) Vâlcea a fost
confirmat cu COVID-19. Este vorba
despre o femeie, iar Direcţia de
Sănătate Publică a declanşat o
anchetă epidemiologică şi au fost
recoltate 19 probe de la personalul
din secţie, potrivit unui comunicat al
Instituţiei Prefectului Vâlcea, remis
duminică Agerpres.
Probele recoltate de la personalul
din Secţia infecţioase a SJU Vâlcea
sunt în lucru, menţionează sursa
citată. Dintre pacienţii cu COVID-19
internaţi la SJU Vâlcea, toţi cu stare

staţionară, patru sunt asimptomatici,
cinci prezintă forme uşoare ale bolii
şi trei forme medii.
„În data de 26.04.2020, situatia
pacienților confirmați Covid19 li
internași în Spitalul Județean de
Urgență Vâlcea se prezintă în felul
următor: La secția Boli Infecțioase
a Spitalului Județean de Urgență
Vâlcea se află internați 12 pacienți
confirmați Covid19. 4 pacienți sunt
asimptomatici, 5 prezintă forme
ușoare ale bolii, 3 prezintă forme
medii ale bolii”, a transmis duminică
SJU Vâlcea.
Cătălin ANGHEL

Felicitări, Omule! Felicitări,
Salvatorule!”, scriu reprezentanții
MAI.

Vâlcean, găsit mort în
pârâul Govora

Un bărbat a fost găsit mort în
pârâul Govora, pe raza comunei
Mihăeşti. Se pare că bărbatul din
Râmnicu Vâlcea era dat dispărut
de trei zile, iar cadavrul acestuia
a fost observat de un trecător în
albia pârâului sâmbătă, 25 aprilie.
Poliţiştii, pompierii, ambulanţierii, dar
şi primarul din Mihăeşti, Constantin
Bărzăgeanu s-au depalsat la fața
locului. Chiar edilul comunei a ajutat
la identificarea persoanei găsite
decedate.
„A fost găsit la graniţa cu Colonie

Nuci şi din câte am înţeles era dispărut
de câteva zile. Cei ce-l cunoşteau
spun că obişnuia să strângă fier
vechi din zona pârâului. Nu se ştie
cauza morţii, dar eu spun că este
imposibil să se fi înecat, pentru că
apa este mică, are circa 20 de cm”, a
declarat primarul Bărzăgeanu, pentru
gazetavalceana.ro.
Corpul neînsufleţit al bărbatului a
fost preluat de Medicina Legală, iar
în urma necropsiei se va stabili cu
exactitate cauza decesului.
Cătălin ANGHEL
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Mario Ovidiu Oprea: „COVID 19:
Încercăm să nu mai depindem de
importurile din China sau din alte ţări”

Conform ultimelor informații,
purtarea măștilor în spațiile închise
va deveni obligatorie, iar în acest
sens, întreaga populație va trebui
să le achiziționeze. Statisticilile arată
că, la ora actuală, în România, se
produc zilnic 350.000 de măști
doar de către o singură companie
- Taparo, acestea fiind distribuite
atât în farmacii, pentru populație,
dar și pentru spitale. De asemenea,
350.000 de măști sunt produse, pe
zi, de Romarm, companie aflată în
subordinea Ministerului Economiei.
Senatorul liberal Mario Ovidiu
Oprea asigură că în următoarea
perioadă capacitatea de producție va
crește semnificativ. „Până în data de
15 mai, România va produce cel puţin
un milion de măşti de protecţie zilnic,
iar oamenii le vor putea cumpăra la
preţul de aproximativ 2 lei, plus TVA.
La ora actuală, materialul pentru
straturile 1 şi 2 se produce în România,
doar materialul pentru stratul filtrant
se importă în continuare. La finalul
lunii mai, vom pune în funcţiune la
Maramureş o linie de producţie a
materialului filtrant, astfel încât să
integrăm în România tot materialul
necesar producţiei de măşti, să nu
mai depindem de importurile din
China sau din alte ţări”, a explicat
parlamentarul doljean.

precizat Mario Ovidiu Oprea.
Datele arată că spitalele și
autoritățile publice locale pot deconta
echipamentele achiziționate din
fonduri europene, în limita a 350
de milioane de euro, respectiv,
ventilatoare, combinezoane, măști,
stații de monitorizare, orice are
legătură cu lupta și combatarea
Covid 19.

Guvernul Orban, în discuții
cu producătorii locali
Președintele PNL Craiova a mai
spus că, în acestă perioadă, mai multe
firme românești s-au alăturat luptei
împotriva COVID19, schimbându-și
linia de producție pentru a produce
măști de protecție, combinezoane
și biocide. „La ora actuală, o parte

din materialele sanitare de pe piață
provin de la firme românești. De
asemenea, Guvernul Orban este în
discuții cu mari producători locali care
sunt dispuși să își ajusteze liniile de
producție pentru a fabrica ventilatoare
mecanice, cu prioritate, dar și paturi
ATI. În plus, în România, producem
30 de izolete pe săptămână”, a

Cursuri de instruire în
toate județele
Guvernul PNL a mărit semnificativ
capacitatea de testare a potențialilor
bolnavi cu coronavirus. Testarea
se face doar la recomandarea
medicului, atât în sistemul public,
cât şi în cel privat de sănătate.
„Avem o capacitate de testare care
atinge 8.000 de teste pe zi. Inițial
am început de la o capacitate de
testare de 600 de teste pe zi. Avem
în vedere în permanență creșterea
capacității de testare pentru noul
c o ro n av i r u s ( C O V I D - 1 9 ) , p r i n
instruirea personalului necesar și
achiziționarea de noi aparate Real
Time PCR. În toate județele sunt
organizate cursuri de instruire ale
biologilor și medicilor de specialitate
din spitale și sunt autorizate cât
mai multe centre de testare”, a mai
adăugat senatorul de Dolj.

MEHEDINȚI
Au fost găsite două cadavre ale străinilor
care s-au înecat încercând să traverseze
Dunărea spre România

Trupurile a două persoane, care
se aflau în barca ce s-a răsturnat
săptămâna trecută în Dunăre, au fost
găsite de autorități. În seara zilei de
joi, 16 aprilie, o barcă cu 18 cetățeni
străini s-a răsturnat, doar 9 dintre
aceștia au putut fi salvați.

Sâmbătă seara, pe 25 aprilie,
pompierii din Drobeta Turnu Severin
au intervenit în zona localităţii
Hinova, pentru a scoate din Dunăre
o persoană înecată. S-a stabilit că
trupul era al unui cetăţean sirian,

de 31 de ani, ce făcea parte din
grupul celor 18 persoane, care
s-au scufundat cu barca în Dunăre,
săptămâna trecută.
Un alt cadavru a fost scos la
suprafață, duminică dimineaţă, în
dreptul localităţii Ostrovul Corbului.
Este vorba de corpul unui cetăţean
sârb, de 42 de ani, care era una din
cele două călăuze a migranţilor, scrie
Adevărul.
În barca scufundată se aflau
18 persoane, 2 călăuze sârbe și supraviețuit și este cercetată de
16 migranți. Una dintre călăuze a autoritățile din România pentru trafic

de migranți.

Cristina PLEȘOIANU

7

ACTUALITATE

Luni, 27 Aprilie 2020

Aprobat de Cantacuzino

Interzis în Craiova, Aldezin e „eficient”
împotriva coronavirusurilor

Dezinfectantul Aldezin,
pentru care Salubritatea
craioveană a fost amendată,
iar procurorii au deschis un
dosar penal, a fost avizat
de Institutul Cantacuzino
pentru utilizare în spaţii
publice şi private, produsul
fiind acreditat ca eficient
împotriva coronavirusurilor
umane. Însă, într-o
„formulare adecvată”.
Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Pasteur Filiala Filipești S.A., unul
dintre cei mai importanți producători
români de preparate biologice,
medicamente și produse veterinare, a
anunțat, printr-un comunicat de presă
transmis „Jurnalul Olteniei”, că Aldezin
„a fost avizat de către Institutul
Cantacuzino pentru categoria TP2
- dezinfectare în spații publice,
private și industriale. Produsul a fost
testat și confirmat de un laborator
internațional independent, acreditat
de către autoritățile competente,
ca fiind eficient, într-o formulare
adecvată, împotriva Coronavirusurilor
umane cunoscute”.
Dezinfectantul a fost testat de
laboratorul J.S Hamilton Polonia, la
cererea Pasteur, iar în urma testării
a fost certificată, încă din martie,
acțiunea virulicidă a Aldezin împotriva
Coronavirusurilor umane într-o
concentrație de 3%, cu un timp de
expunere de 60 de minute.
„Conform avizării TP2, Aldezin
poate fi utilizat la dezinfectarea
s u p r a f e ț e l o r, m a t e r i a l e l o r,
echipamentelor și mobilierului –
care nu sunt în contact cu produse
alimentare – pereților, podelelor și
solului din spații private, publice și
industriale, cu excepția domeniului
medical. Aldezin este un dezinfectant
profesional concentrat cu acțiune
bactericidă, virulicidă și fungicidă
avizat și pentru industria alimentară
(categoria TP4), precum și pentru
domeniul veterinar (categoria
TP3). Aldezin, produs de Pasteur
Filiala Filipești S.A., este un produs
biocid cunoscut și larg utilizat care,
până în 2016, a mai beneficiat de
avizare TP2. Pe fondul deficitului de

dezinfectanți din România în această
perioadă, compania a solicitat și
a primit reavizarea Aldezin pentru
utilizare TP2 conform descrierii de
mai sus”, se arată în comunicatul de
presă menţionat.

Dosar penal la Craiova, pentru
Aldezin
Reamitim că, la începutul acestei
luni, procurorii craioveni au deschis
un dosar penal în cazul Aldezin,
dezinfectantul folosit pentru 500 de
scări de bloc din Craiova, cu avizul
Direcţiei de Sănătate Publică (DSP)
Dolj.
„La data de 04.04.2020, la nivelul
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Craiova a fost înregistrat un dosar
penal având ca obiect săvârşirea
infracţiunii de abuz în serviciu, prev.
de art. 297 Cod penal.
Din conţinutul actului de sesizare
s-a reţinut că în data de 25.03.2020,
funcţionari din cadrul Direcţiei de
Sănătate Dolj au eliberat acordul
de utilizare a biocidului ALDEZIN
societăţii Salubritate Craiova SA
care a procedat la dezinfecţia a
peste 500 scări de bloc din mun.
Craiova, ulterior constatându-se că
produsul folosit este un biocid cu
efect bactericid.
În prezent, în cauză cercetările
se desfăşoară in rem sub aspectul
săvârşirii infracţiunilor sesizate”, arată
procurorii Parchetului de pe lângă
Judecătoria Craiova.
Dezinfecţia în scările de bloc din
Craiova a început cu acest produs,
pentru utilizarea căruia societatea
de salubritate din oraş primise aviz
de la Direcţia de Sănătate Publică
(DSP) Dolj. La doar câteva zile, DSP
s-a răzgândit şi a interzis utilizarea
Aldezin, amendând Salubritatea.
Dezinfecţia fost sistată pentru o
perioadă, fiind ulterior reluată cu un
alt produs.
„Activitatea de dezinfecție a
scărilor de bloc din municipiul Craiova,
demarată în data de 31.03.2020
la solicitarea Primăriei Municipiului
Craiova, a fost suspendată după ce
inspectorul-șef din cadrul Serviciului
Control al Direcției de Sănătate
Publică Dolj a interzis folosirea
produsului biocid Aldezin, utilizat de
SC Salubritate Craiova SRL în procesul
de dezinfecție a scărilor de bloc din

municipiul Craiova și, în 03.04.2020, a
sancționat contravențional operatorul
cu o amendă între 5.000-10.000 lei
pentru nerespectarea domeniului
de utilizare și ariei de aplicare a
substanței, expuse în avizul emis de
Comisia Națională pentru Produse
Biocide. Precizăm faptul că, anterior
demarării procesului de dezinfecție
a spațiilor comune din condominii,
SC Salubritate Craiova SRL, în
calitate de operator autorizat pentru
prestarea serviciului de dezinfecție
în municipiul Craiova, a solicitat în
scris acordul Direcției de Sănătate
Publică Dolj pentru utilizarea acestui
produs, acord pe care l-a primit în
data de 25.03.2020 prin adresa cu
numărul 5649/25.03.2020. De altfel,
în baza acestui răspuns, operatorul
a procedat la achiziția produsului,
singurul disponibil identificat pe
piață.
Prin urmare, SC Salubritate
Craiova SRL a fost sancționată
contravențional în data de 3 aprilie
2020 de către aceeași instituție care
și-a dat acordul pentru utilizarea
produsului în data de 25 martie
2020”, au transmis reprezentanţii
societăţii de salubritate.
Până la suspendarea activității,
echipajele societății au efectuat
dezinfecția într-un număr de aproape
500 de scări de bloc din municipiul
Craiova, situate în zona centrală și
în cartierul Craiovița Nouă. În cazul
unor asociații din Craiovița Nouă,
dezinfecția avusese deja loc și fusese
executată de către operatori privați
care au folosit produsul Aldezin.
„Menționăm că Aldezin, biocid cu
efect bactericid, fungicid și virulicid,
cu aviz valabil până în anul 2024,
a fost utilizat în această perioadă
pentru dezinfecția scărilor de bloc

în mai multe unități administrativteritoriale din țară, printre care se
numără București (în sectorul 2).
Aldezin este un produs comercializat
și utilizat, sub alte denumiri, și în țări
din Uniunea Europeană”, transmitea
atunci Salubritatea.
DSP a găsit şi un vinovat. Un
angajat al instituţiei.
„Salubritatea Craiova a fost
amendată, dar nu de DSP Dolj, ci
de Inspecția Sanitară de Stat. Este
vorba de o structură în cadrul DSP,
aflată sub coordonarea directă a
Inspecției Sanitare de Stat de la
Ministerul Sănătății. La data de 1
aprilie au avut o acțiune tematică
de verificare a utilizării substanțelor
biocide și atunci au constatat că
produsele utilizate nu aveau indicație
pentru folosirea lor ca dezinfecție în
spații închise. Aceste produse biocide
sunt înregistrate într-un registru
al biocidelor, un registru național
care este public, iar substanța
utilizată nu avea această indicație.
Produsul utilizat nu era avizat pentru
dezinfecția suprafețelor și spațiilor
închise. El este avizat pentru spații
închise, cu care oamenii nu vin în
contact. Nu trebuia să dea acordul
pentru soluție. Oricine folosește
aceste substanțe trebuie să consulte
Registrul cu Biocide care este public
și care spune clar indicațiile pe
care le are fiecare biocid care este
înregistrat și aprobat acolo. În
acest caz, avizarea nu o dă DSP, ci
Agenția Națională care are publicat
acest registru”, a afirmat doctorul
Ştefan Popescu, purtător de cuvânt
al DSP Dolj.
Dezinfecţia în scările de bloc
din toată ţara a fost dispusă prin
Ordonanţă Militară, pentru a preveni
răspândirea coronavirus.
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TVR 1

07:00		Telejurnal matinal
09:00		Telejurnal
09:45		Teleshopping
10:00		Ediţie specială
11:00		Yanxi, palatul
			suspinelor (R)
12:00		Telejurnal
12:30		Teleshopping
13:00		Ediţie specială
13:15		Discover
			Romania
13:30		Pofticioşi,
			la cratiţă!
14:00		Telejurnal
15:00		Maghiara de pe unu
17:00		Yanxi, palatul suspinelor
18:00		Exclusiv în România
18:50		Vorbeşte corect!
19:00		Telejurnal
19:45		Sport
19:55		Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:00		Destinaţie: Marte
23:00		Telejurnal
00:00		Fotbal: Franţa - Belgia
02:00		Destinaţie: Marte (R)
02:50		Discover Romania (R)
03:00		Pro patria (R)
03:25		Sport (R)
03:35		Meteo (R)
03:40		Telejurnal (R)
04:30		Vorbeşte corect! (R)
04:35		Replay (R)
05:25		Pofticioşi, la cratiţă! (R)
05:55		Imnul României
06:00		România 9 (R)

HBO

08:10		O familie
			modernă
08:35		Mașini 2
10:20		Aladdin
12:25		Lilo și Stitch 2:
			Stitch
			are o problemă
13:35		S-a născut o stea
15:50		Ape ucigașe
17:20		Pe plaja
		
Chesil
19:10		Spune-mi o
		
poveste
20:00		Westworld
21:00		Nu-i totul alb
		
sau negru
21:30		Să fugim!
22:00		Colette
23:50		Cartea morților
01:25		Pulp Fiction
04:00		Femeile din Troia
05:05		Krypton
06:00		S-a născut o stea

PROGRAME TV
PRO TV

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

19:00		Ştirile
		
Pro Tv
20:30		Need for
			Speed:
			Începuturi
23:00		Ştirile
			Pro Tv
23:30		Un asasin
			nemilos (R)
01:15		Need for
		
Speed: Începuturi (R)
03:15		Vorbeşte
		
lumea (R)
05:00		Ce spun
			românii (R)

PRO CINEMA

08:00		O gală cu cântec
12:15		Rio 2 (R)
14:15		Rapirea lui King (R)
16:15		A saptea calatorie
			a lui Sinbad
18:15		La bloc

20:30		Automata
22:45		Infanteria
			stelară: Invazia
00:30		Automata (R)

ANTENA 1

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

12:00		Observator
14:00		Mireasa
16:00		Observator
17:00		Acces direct
19:00		Observator
20:30		Asia Express 			Drumul dragonului
22:30		Observator
23:00		Xtra Night
		
Show
01:00		În puii mei
02:00		Observator (R)
02:45		Mireasa (R)
04:15		Acces
			direct (R)
06:00		Observator

KANAL D

07:30		Teleshopping
08:15		Pastila de râs
08:45		Teleshopping
09:15		Kosem
11:00		Puterea dragostei
12:00		Știrile Kanal D
13:00		În căutarea
			adevărului
15:00		Teo Show
17:00		Puterea
			dragostei
19:00		Știrile Kanal D
20:00		Survivor Romania
23:00		FanArena
00:30		Știrile Kanal D (R)
01:30		Puterea
			dragostei (R)
04:30		În căutarea
			adevărului (R)
06:00		Teleshopping (R)
06:30		Pastila
			de râs
06:45		Știrile Kanal D (R)
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PRIMA TV

PRO 2

DISCOVERY CHANNEL

07:20		Din toată
		
inima (R)
09:30		Teleshopping
10:00		Constantin 60’ (R)
11:00		Teleshopping
11:30		Cu lumea-n
		
cap (R)
12:00		Teleshopping
14:00		Sănătate
			cu stil
14:30		Teleshopping
15:05		Focus
16:00		Capri
18:00		Focus 18
19:00		Trăsniți
20:00		Moștenirea
22:00		Starea naţiei

07:45		Lacrimi
			de iubire (R)
09:00		Teleshopping
09:15		Vieti la
			rascruce (R)
10:15		Intre tine
			si rau (R)
11:15		Teleshopping
11:45		Frumoasa și
		
bestiile (R)
12:45		Fetele din
			Tierra Blanca (R)
13:45		Teleshopping
14:00		Blind Date (R)
15:00		Vieti la rascruce (R)
16:00		Tânăr și Neliniștit
17:00		Jurăminte încălcate
18:00		Blind Date
19:00		Fetele din
			Tierra Blanca
21:00		Intre tine si rau
22:00		Vieti la rascruce
23:00		Lacrimi de iubire
00:00		Fetele din
			Tierra Blanca (R)
02:00		Lacrimi de iubire (R)
03:00		Jurăminte
		
încălcate (R)
04:00		Ce se întâmplă
			doctore ?
04:15		Intre tine
			si rau (R)
05:00		Blind Date (R)
05:45		Jurăminte
			încălcate (R)
06:45		Tânăr și
			Neliniștit (R)

07:00		Maşini pe alese
07:55		Cum se fabrică
		
diverse lucruri?
08:25		Cum se fabrică ?
08:50		Cum se fabrică
		
diverse lucruri?
09:20		Vânătorii de artefacte
09:50		Comoara din garaj
10:20		Bogății ascunse
			în magazii
10:50		Tehnologie extremă
11:45		Comori arhitecturale
		
recuperate
12:45		Maşini pe alese
13:40		Goana după aur
16:30		Cum se fabrică ?
17:00		Ingineriile istoriei
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		Ed Stafford: Care
		
scapă primul?
22:00		Insula lui Bear Grylls
23:00		O nouă șansă
			în sălbăticie
00:00		Expediţii în necunoscut
01:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
01:55		Mistere la muzeu
02:50		Ed Stafford: Care
		
scapă primul?
03:45		Insula lui Bear Grylls

23:00		Trăsniți (R)
00:00		Moștenirea (R)
02:00		Cireaşa de
			pe tort (R)
04:00		Sănătate
		
cu stil (R)
04:30		Nimeni nu-i
			perfect (R)
05:50		Focus (R)
06:50		Teleshopping

NAŢIONAL TV

08:00		Dragoste si ura (R)
09:00		Articolul 420 (R)
12:45		Teleshopping
13:00		Ştiri Naţional TV
13:15		Vouă
13:30		Baronii
14:00		Teleshopping
14:15		Tradiţii de la bunica
16:00		Teleshopping
16:15		Destine rătăcite (R)
17:15		Noblețe
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Dragoste si ura
21:00		Luptă în câmp deschis
00:00		Imperiul
01:00		Ultima frontiera
		
a mortii (R)
03:00		Spune-mi adevărul (R)
05:00		Ştiri Naţional TV (R)
05:30		Baronii
06:00		Vouă
06:15		Albumul Naţional

PRO X

07:30		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		Familia Heck (R)
18:00		M.A.S.H.
19:00		Marea
		
țăcăneală
20:00		Viaţa cu Jess
20:30		Familia Heck
22:00		24 de ore
00:00		Stiri Sport.ro
01:00		Ora exacta
			in sport (R)
03:00		La bloc
05:00		Ora exacta
			in sport (R)

EUROSPORT

07:30		Tenis: Openul australian
09:30		Snooker: CM
12:30		Curse de maşini: Cursa
			de 24 de ore de la
			Le Mans
14:30		Raliuri: Raliraid - Dakar
15:00		Ciclism: Strade Bianche
16:00		Ciclism: Cursa Milano
17:30		Ciclism: De-a lungul
			Flandrei
18:30		Ciclism: Turul Flandrei
20:00		Snooker: CM
23:00		Jocurile olimpice:
		
Galeria vedetelor
00:00		Tenis: Openul
		
Statelor Unite
02:30		Tenis: Openul
			Statelor Unite
04:00		Tenis: Openul Franţei,
		
la Arenele Roland Garros
05:30		Tenis: Openul Statelor
		
Unite, la Flushing
			Meadows, New York

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Daca esti singur, in aceasta
zi te-ai putea gasi dorindu-te la un
iubit din trecut si te intrebi ce se
intampla cu aceasta persoana in
acest moment. Daca in prezent esti
implicat, s-ar putea sa te confrunti
cu o despartire temporara de iubit.

Astepti un partener de
dragoste care sa te telefoneze
la serviciu?
Oricat de mult vrei sa auzi
vesti de la prietenul tau, ai putea
fi atat de prins in munca ta, incat
nu vei auzi o trupa de mars.

Senzualitatea ta este
temperata astazi cu o nota
asemanatoare cu sentimentul
romantic intalnit in basme. Acest
lucru ar putea fi neobisnuit pentru
tine, dar partenerului tau actual ii
va placea.

Dorinta de a iti rasfata casa
poate incepe cu o curatare minutioasa
de la mansarda la subsol.
Ai putea trece prin aceasta
corvoada rapid si apoi poti face unele
reparatii sau poti merge la lucrurile
distractive.

Ai asteptat sa primesti vesti
despre unele fonduri, poate sa
creezi o piesa de arta, sa scrii o carte
sau sa faci un film documentar?
Daca da, ai putea avea multe de
sarbatorit astazi, cand primesti vesti
ca banii urmeaza sa vina!

Cineva de la locul tau de
munca te-ar putea gasi brusc
foarte atragator. Desigur, modul in
care raspunzi depinde de tine, dar
daca nu reactionezi la sentimentele
acestei persoane, nu raspunde
pozitiv doar pentru ca esti magulit.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Daca iti joci cartile corect,
s-ar putea sa poti transforma
ceea ce ridici psihic intr-un efort
creativ. Emotiile si imaginile
care iti vin in minte ar putea fi
obscure, dar sunt semnificative
intr-un fel.

Ai purtat o dorinta secreta
pentru cineva pe care credeai ca il
vezi doar ca prieten? Aceasta este
o zi in care patimile ascunse pot fi
dezvaluite brusc iar prietenul tau ar
putea sa-ti divulge pe neasteptate
o atractie ascunsa!

Astazi ai putea intalni un
coleg de munca si simti brusc o
atractie romantica neasteptata.
Acest lucru te poate pune in
dificultate, deoarece nu te-ai
gandit niciodata la aceasta
persoana in acest fel.

O suma de bani pe care
s-ar fi putut sa o astepti de
departe poate fi amanata.
Acest lucru ar putea fi frustrant
pentru tine, dar nu intra in
panica.
Banii vin intr-adevar.

Sexul si romantismul
reprezinta o prioritate pentru
tine astazi.
Arati deosebit de frumos,
te simti deosebit de senzual si ai
putea foarte bine sa atragi priviri
admirative de la straini.

Ceva poate sa iti distraga
un prieten apropiat astfel
incat acea persoana sa nu
fie o companie prea placuta.
Nici prietenul tau nu vrea
sa iti impartaseasca sursa
preocuparii sale.
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Cernobîl: 34 de ani de la cea mai mare
catastrofă nucleară civilă

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro
La 26 aprilie 1986 exploda
reactorul 4 al centralei nucleare de
la Cernobîl. Un accident, cel mai
grav din istoria nucleară civilă, care
venea în urma unei serii de erori
umane, scrie Digi24.
Era 26 aprilie 1986, ora 01 şi
23 de minute şi 58 de secunde.
Reactorul scapă de sub control şi
se produce o explozie violentă.
Acoperişul reactorului, greu de o
mie de tone, este aruncat în aer.
Învelişul de grafit ia foc şi 190 de
tone de substanţe radioactive ajung
la peste 1.000 de metri în atmosferă
şi sunt purtate de curenţii de aer pe
distanţe imense.
Puţini au fost cei care au ştiut ce
s-a întâmplat atunci. Asta pentru că,
secretomania regimului sovietic a
făcut ca pericolul imediat să nu fie
cunoscut de populaţie.
Abia la 36 de ore de la dezastru
î n c e p e va c u ă r i l e î n P r i p i a t , o
localitate cu 50 de mii de locuitori,
situată la un kilometru şi jumătate

de centrală.
de ştiinţă, a arătat că 985.000 de
În mai puţin de două zile, norul oameni au murit, marea majoritate
care purta particule radioactive, de cancer.
de 200 de ori mai puternice decât
PUBLICITATE
bombele atomice de la Hiroshima
şi Nagasaki, cuprindea tot nordul
Europei.
Teritoriul otrăvit de radiaţii,
numit și „Zona morţii” se întinde pe
2.600 de km pătraţi. Este cunoscut
oficial drept „zona de excludere”.
Este perimetrul care a fost evacuat
de armata sovietică după ziua de 26
aprilie 1986.
56 de oameni au murit imediat
sau în lunile ce au urmat. Dar
pentru alte sute de mii, destinul s-a
schimbat într-o clipă.
Peste 300.000 de oameni au fost
evacuaţi din zonele contaminate.
6,6 milioane de oameni au fost
expuşi radiaţiilor.
6.000 de cazuri de cancer
tiroidian au fost raportate până în
2005, în special în rândul copiilor şi
adolescenţilor.
Cel mai amplu studiu despre
Cernobîl, publicat de Academia
de Ştiinţe din New York în 2013 şi
redactat de trei prestigioşi oameni

Iar efectele contaminării se simt
şi acum, după 34 de ani.
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UEFA plătește în avans cluburile care
au dat jucători la națională

676 de cluburi europene, din
toate cele 55 de asociații naționale,
vor primi în avans o sumă totală
de 70 milioane euro. Comitetul
Executiv UEFA a anunțat plata
imediată a sumelor ce revin drept
contribuție pentru cluburile ce au
furnizat jucători echipelor naționale
în preliminariile EURO 2020. Decizia
vine în contextul crizei actuale și a
dificultăților financiare pe care le au
multe cluburi din Europa.
Aceste plăți programate inițial
după play-off-urile EURO 2020 vor
fi efectuate în avans, în speranța că
vor ajuta cluburile cu situații dificile
în pandemie. Cei 70 de milioane euro
se vor repartiza astfel:
- 50 milioane euro vor merge către
cluburile care au furnizat jucători celor
39 de echipe naționale neimplicate în
play-off-urile pentru EURO 2020,
participante în preliminariile EURO
2020 și Liga Națiunilor;
- 17.7 milioane euro merg către
cluburile care au furnizat jucători
celor 16 echipe naționale implicate în
play-off-urile pentru EURO 2020. În
această categorie intră și România;
- 2.7 milioane euro vor ajunge
la cluburile care au furnizat jucători

celor 16 echipe naționale implicate
în play-off-urile pentru EURO 2020,
tocmai pentru participarea la playoff, dar aceste plăți vor fi făcute după
disputarea partidelor din toamnă. În

această categorie intră și România.
Pe lângă cele 70 de milioane
de euro alocate cluburilor ce au
furnizat jucători în preliminariile
EURO 2020 și Liga Națiunilor, un total

DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare Sudoku, Vineri 24.04.2020

Rezolvare integramă Vineri 24.04.2020
S, CAZ, O, S, LADA, BASMA, BOSTAN, OT, EL, ARTISTE,
OSMIU, CIL, ANA, OTRAVI, ACAR, OL, T, ASCE, SCITI,
ATEU, STARI

de 130 milioane euro va fi distribuit
cluburilor ce furnizează jucători la
turneul final EURO 2020.
Sursa: frf.ro
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Naționala feminină de handbal, calificată
direct la EURO2020!
Pandemia de Coronavirus a dat peste cap calendarul handbalistic internațional, iar forurile
competente au luat decizii importante

Vești bune vin pentru naționala
feminină de handbal a României.
Fetele pregătite de Bogdan Burcea
au aflat vineri seara faptul că nu vor
mai trebui să joace calificări pentru a
ajunge la turneul final din decembrie.
„Tricolorele” au deja biletele de
Euro, ca urmare a rankingului, a
decis astăzi forul european, care a
preferat să anuleze toate meciurile
de calificare.
„Am primit cu bucurie decizia
forului continental și anume că echipa
națională feminină este calificată
direct la Campionatul European
din decembrie, din Norvegia și
Danemarca. Vom avea o toamnă plină
din punct de vedere al competițiilor
intercluburi, atât pe plan intern, cât
și european. Putem urmări în toată
această perioadă sportivele care sunt
în atenția noastră pentru convocarea
la națională, obiectivul fiind desigur o
selecție cât mai bună pentru turneul
final continental” - Bogdan Burcea,
selecționerul naționalei feminine de
handbal a României.

Turneele preolimpice,
amânate din nou
Handbalistele din naționala
României ar fi trebuit să joace în
martie, în Muntenegru, turneul
preolimpic. Pandemia de Coronavirus
PUBLICITATE

a pus stop tuturor competițiilor, astfel
încât meciurile nu au mai avut loc.
Olimpiada s-a amânat pentru vara
viitoare, așa că forul internațional a
hotărât ca și jocurile de calificare să
se dispute în primăvara lui 2021.
„Federația Internațională a stabilit
că turneele preolimpice din luna
martie să se amâne până în primăvara
anului viitor, iar acest lucru este
benefic pentru noi. Vom parcurge cu
sportivele o experiență deosebită la
Euro, poate fi un mijloc de pregătire
excepțional, atât pentru sportive, cât
și pentru noi, staff-ul tehnic. Putem
acumula experiențe pozitive care
ne vor fi de mare ajutor la turneul
preolimpic din primăvara lui 2021,
atunci când vom califica România
la Olimpiada de la Tokyo, din 2021”
– Bogdan Burcea, selecționerul
naționalei feminine de handbal a
României.

Naționala masculină nu a
prins Mondialul!
Dacă veștile au fost minunate
pentru handbalistele lui Bogdan
Burcea, nu același lucru se poate
spune și despre naționala masculină.
Pa r t i d e l e d i n b a r a j u l p e n t r u
calificarea la turneul final au fost
anulate („tricolorii” ar fi trebuit să
joace cu Bosnia, apoi, în cazul unei

victorii, cu Ungaria). Ca și în cazul
fetelor, forul internațional a decis
ca reprezentativele cu un coeficient
mai mare să fie direct calificate la
Campionatul Mondial, caz în care
Ungaria ne-a depășit, astfel că
băieții lui Rareș Fortuneanu vor rata
competiția.
„Decizia forului a fost anularea
celor două baraje și de a califica
direct Ungaria la Campionatul
Mondial, datorită rankingului. Este o
decizie care nu ne dă dreptul să ne
apărăm șansele pe teren, o decizie
frustrantă și nedreaptă, dar care
trebuie respectată. Ne ambiționează
și ne face să revenim mai puternici
și mai determinați să ne calificăm
PUBLICITATE

la Campionatul European din 2022”
– Rareș Fortuneanu, selecționerul
naționalei masculine de handbal a
României.
F.R. Handbal
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Craiova lui Rotaru sare în ajutorul lui
Dinamo București!

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro

Clubul oltean va lua parte la
un meci online cu scopul de a
strânge bani pentru gruparea
bucureșteană. Suporterii contestă
d e c i z i a c o n d u c e r i i c ra i o v e n e :
„Nu vă ajunge că sunteți sclavii
oierului!”.
Dinamo are o datorie de 180.000
euro, fără de care nu-și poate lua
licența pentru următorul sezon.
Patronul clubului bucureștean, Ionuț
Negoiță, s-a hotărât să nu o mai
plătească. Suporterii din Peluza
Cătălin Hâldan (PCH) au zis că o
plătesc ei, așa că s-au apucat să
strângă bani. Au atins 150.000 euro.
Mai au puțin până a îndeplini criteriul
financiar pentru licențiere.
În acest context, Dinamo și CSU
Craiova au bătut palma pentru
organizarea unui meci online, de FIFA
20, la care să poată participa 55.000
spectatori virtuali. Încasările ar urma
să ajungă la suporterii câinilor, care să
plătească datoria și să salveze clubul
lui Negoiță. Event-ul a fost promovat
de pagina de facebook a clubului
CSU, care-și îndeamnă suporterii
să achiziționeze bilete: „Chiar dacă
de-a lungul timpului rivalitatea a fost
una extremă, Dinamo are azi nevoie
de ajutor. Universitatea răspunde
invitației de a juca în FIFA 20 și
acordă, astfel, revanșa „câinilor”. În
Liga 1 trebuie să existe rivalitate
și Știința va merge cu 5.000 de
suporteri la meciul virtual de pe Arena
Națională”, e mesajul de pe pagina
clubului lui Rotaru.
Suporterii internauți s-au revoltat!
Inițiativa clubului de a participa
la strângerea de fonduri organizată
de PCH cu meciul virtual a stârnit
reacții virulente din partea fanilor
alb-albaștri. Una dintre cele mai
dure replici a fost: „Ați devenit
și sclavii ăstora, nu vă ajunge că
sunteți sclavii oierului”, care, cel mai
probabil, face referire la meciurile
pierdute cu FCSB. Și grupările
organizate au avut reacții dure:
„Cum vine asta bișnițarilor? Acum
nu mai suntem clonați?”, scriu cei
de la Vechiul Spirit Ultras.

VREMEA
ÎN OLTENIA

CRAIOVA
Max.
Min.

22 C
7oC
o

PCH, atacuri multiple la adresa
echipei lui Rotaru!
Suporterii lui Dinamo au
considerat că echipa lui Mititelu este
continuatoarea Universității Craiova,
de aceea au fost ironici la adresa
suporterilor care susțin formația
patronată de Rotaru. „Echipe de
tradiție dispar datorită unor așaziși ultrași și primari”, „Un grup de
dezertori și falși, cum ai putut echipa
să îți lași?”, „Bine ați venit înapoi.
Pardon, credeam că U Craiova sunteți
voi”, sunt doar o parte din mesajele
afișate de fanii dinamoviști la adresa
celor din Peluza Nord Craiova. Acestea
explică vehemența cu care ultrașii
alb-albaștri au protestat la adresa
event-ului organizat de PCH și clubul
lui Rotaru.

„Generația mea a fost crescută antiDinamo. Asociam Dinamo cu sistemul
de represiune, în vreme ce Craiova
reprezenta libertatea și spiritul rebel
al studențimii. Ura față de Dinamo a
fost generată de sistem”.
În 2000, Gigi Nețoiu a transformat
Universitatea într-un satelit al lui
Dinamo, în perioada sa de domnie
în Bănie, oltenii nu au câștigat nici
un punct contra câinilor. Claudiu
Niculescu, în primă fază, apoi un lot
masiv din care făceau parte Stoican,

Bărcăuan, Domocoș ori Burcă au
ajuns în Ștefan cel Mare. În ultimul
meci oficial din 2002, Craiova lui
Nețoiu a fost huiduită de un stadion
întreg la meciul cu FC Național,
când a trimis titlul în Groapă. Dinel
Staicu, următorul patron al clubului,
l-a copiat pe Nețoiu și a trimit
la Dinamo un alt lot de jucători,
vârfurile echipei: Guso, Moți, Pleșan,
Daouda, Ilie Iordache, după ce, în
prealabil, retrogradase, în premieră,
Universitatea Craiova.

47 de ani de ură între Craiova
și Dinamo!
În plus, dușmănia dintre cele
două grupări are rădăcini adânci
în istorie. Pornește din vara lui 73,
când Craiova a pierdut titlul în fața lui
Dinamo și s-a ales cu supra-numele
de „campioana unei mari iubiri”. În
următorii ani, rivalitatea s-a acutizat.
Craiova - Maxima, cea care-i luase
locul Campioanei unei Mari Iubiri,
reprezenta echipa anti-sistem, în timp
ce Dinamo era asociată cu Miliția și
Securitatea, organele de represiune
din vremea comunistă. După cum
avea să spună Pavel Badea, jucător
emblemă al clubului în anii 90:

SLATINA 22/8oC TÂRGU JIU

20/60C

SEVERIN 22/8 C RM. VÂLCEA 20/6 C
o

o

4.8412
249.9219

4.4984
5.5423

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfântul Apostol Simeon, ruda
Domnului

