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Vitezoman judecat pentru o șpagă 

de 200 de euro

Un tânăr depistat de 
polițiștii din Filiași    gonind 
cu 114 km/h  pe un 
sector de drum cu limită 
de 50 km/h este judecat 
pentru dare de mită după 
ce a încercat să scape 
de reținerea permisului 
oferind oamenilor legii 
200 de euro. Săptămâna 
trecută bărbatul a scăpat 
de controlul judiciar, 
termenul de judecată fiind 
stabilit la Tribunalul Dolj pe 
data de 25 mai a.c.

Potrivit reprezentanților Direcției 
Generale Anticorupție (DGA) – 
Serviciul Judeţean Anticorupţie 
Dolj, pe 24 decembrie anul trecut, 
ofiţerii doljeni din cadrul DGA, sub 
coordonarea procurorului desemnat 
din cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dolj, în colaborare cu 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Dolj, au prins în flagrant un tânăr, cu 
ocazia oferirii sumei de 200 euro unui 
echipaj de poliţie rutieră, pentru a 
nu i se reţine permisul de conducere 
auto pentru depăşirea vitezei legale 
în localitate.

„În fapt, doi agenți de poliție 
rutieră din cadrul Poliţiei oraş Filiaşi – 
Compartimentul Poliţiei Rutiere, fiind 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 
au oprit în trafic, în oraşul Filiaşi, 
jud. Dolj, un tânăr care conducea un 
autoturism cu viteza de 114 km/oră 
pe o porţiune de drum cu limita de 
50 km/oră şi care, pentru a nu i se 
reţine permisul de conducere auto, a 
oferit suma de 200 euro. Agenţii de 
poliţie au refuzat categoric oferta, au 
anunţat şeful ierarhic care a sesizat 
Serviciul Judeţean Anticorupție Dolj 
şi au continuat întocmirea actelor de 
constatare a contravenţiei.

Persoana în cauză a fost prinsă 
în flagrant imediat după ce a dat 
suma de 200 euro polițiștilor, fiind 
condusă ulterior la sediul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Dolj, în 
vederea continuării cercetărilor 
pentru săvârşirea infracţiunii de dare 
de mită. După audiere, procurorul 
a dispus reținerea pentru 24 de 
ore iar în ziua de 25 decembrie 
2019, bărbatul a fost prezentat 

Tribunalului Dolj cu propunere de 
arestare preventivă, instanța luând 
măsura controlului judiciar pentru 
30 de zile”, se arată în comunicatul 
Direcției Generale Anticorupție.

Bărbatul a fost trimis în judecată 
pentru dare de mită, iar la începutul 
lunii februarie Tribunalul Dolj a 
dispus începerea judecării cauzei: 
„În baza art. 346 alin. l C. proc. pen. 
Constată legalitatea sesizării instanţei 
cu rechizitoriul nr. 363/P/2019 al 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Dolj, privind pe inculpatul NECHITA 
ADRIAN-CRISTINEL, tr imis în 
judecată sub aspectul săvârşirii 
unei infracţiuni de dare de mită 
prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod 
penal cu aplicarea art. 6 din Legea 
nr. 78/2000, a administrării probelor 
şi a efectuării actelor de urmărire 
penală. Dispune începerea judecăţii 
cauzei privind pe inculpatul NECHITA 
ADRIAN-CRISTINEL. Cu drept de 
contestaţie în termen de 3 zile de la 
comunicarea încheierii. Pronunţată în 
camera de consiliu”.

Printr-o hotărâre rămasă definitivă 
săptămâna trecută, Tribunalul Dolj 
l-a scos pe inculpat de sub control 
judiciar: „Revocă măsura preventivă 
a controlului judiciar luată faţă de 
inculpatul Nechita Adrian Cristinel 
prin încheierea nr. 217/25.12.2019 a 

judecătorului de drepturi şi libertăţi din 
cadrul Tribunalului Dolj, pronunţată în 
dosarul nr. 9226/63/2019. În baza art. 
272 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile 
judiciare rămân în sarcina statului. În 
temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p. Suma 
de 313 lei reprezentând onorariu 
avocat din oficiu rămâne în sarcina 
statului şi va fi avansată din fondurile 
Ministerului Justiţiei. Cu drept de 
contestaţie în termen de 48 de ore 
de la comunicare. Pronunţată în 
şedinţa publică”. Următorul termen 
de judecată este stabilit pentru data 
de 25 mai a.c.
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Spitalul Județean Mehedinți a primit 
încă două tuneluri de dezinfectare

Două tuneluri de 
decontaminare au fost 
donate luni, la două secții 
externe ale Spitalului 
Județean de Urgențe din 
Drobeta Turnu Severin, 
unde sunt tratați bolnavi 
infectați cu COVID-19.

Prefectul de Mehedinți, Cristinel 
Pavel, a ținut să mulțumească celor 
care au făcut donația către spital și 
a specificat că este vorba de aceiași 
sponsori care au donat primul tunel 
la Unitatea de Primiri Urgențe a 
Spitalului Județean.

„ După  c e  î n  d a t a  d e  1 7 
aprilie a.c. a fost adus un tunel 
dezinfectant la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean de 
Urgențe, prin bunăvoința acelorași 
sponsori, astăzi a fost instalat un 
tunel dezinfectant la secția de 
pneumologie și un alt tunel la 
secția de boli infecțioase.

Cele două aparate vor crește 
siguranța tuturor celor care îl vor 
folosi, pacienți și cadre medicale 
deopotrivă.

Vreau să mulțumesc tuturor celor 
care au ajutat spitalul în această 
bătălie cu noul coronavirus, pentru 
sprijinul acordat în această perioadă 
dificilă”, a declarat prefectul Cristinel 
Pavel.

Viceprimarul Drobetei, Daniel 
Cârjan, a mulțumit, de asemenea, 
celor care și-au oferit ajutorul în 

această perioadă.
„Mulțumesc în numele comunității 

tuturor celor care au dat dovadă de 
solidaritate în aceste zile venind în 

sprijinul instituțiilor și a persoanelor 
care se află în prima linie în lupta 
cu noul coronavirus”, a spus 
viceprimarul.

Rata șomajului este de 6,68%
La sfârșitul lunii martie 2020, 

în evidențele Agenției Județene 
pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Mehedinți erau înregistrați 6.923 
șomeri, rata șomajului fiind de 
6,68%. Din numărul total de șomeri, 
2911 erau femei.

Comparativ cu luna februarie, când 
rata șomajului a fost de 6,76%, în 
această lună indicatorul a înregistrat 
o scadere cu 0,08pp.

Din totalul de 6.923 persoane 
înregistrate în evidențele AJOFM 
Mehedinți, 1.170 erau beneficiari de 

indemnizaţie de şomaj, iar 5.753 erau 
șomeri neindemnizați. Majoritatea 
șomerilor, respectiv 5.377, provin din 
mediul rural și 1.546 din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale (3.285) 
au ponderea cea mai mare în totalul 
şomerilor înregistraţi în evidenţele 

AJOFM Mehedinți (47,45%), urmați de 
cei cu studii primare (1.474, 21,29%), 
studii liceale (1.151, 16,63%), studii 
profesionale (875, 12,64%), studii 
superioare (96, 1,39%) și studii 
postliceale (42, 0,61%).

Cristina PLEȘOIANU

Locuitorii din două comune din Olt primesc 
măști de la primărie

Primarii din localitățile Brâncoveni 
și Scărișoara au început, săptămâna 
aceasta, să distribuie mii de măști 
către locuitori. Autoritățile locale 
doresc să vină astfel în sprijinul 
sătenilor, care vor avea nevoie de 
măștile de protecție, mai ales din 
15 mai, când purtarea acestora va fi 
obligatorie.

În Brânconeni, primarul Ion 
Cheroiu, a anunțat distribuirea a 
2.500 de măști pentru 2.100 - 2.200 
de locuitori, scrie Evenimentul de Olt.

 „Ținând cont de ordonanțele 
militare și având în vedere că 

începând cu data de 15 mai 2020 
suntem obligați toți să purtăm măști 
de protecție, Primăria comunei 
Brâncoveni va distribui începând de 
luni, 27 aprilie 2020, măști pentru 
toți locuitorii comunei. Acțiunea 
nu s-a lăsat mult așteptată, iar 
aseară (luni n.r.) angajații Primăriei 
au demarat acţiunea de distribuire 
măști de protecţie în satul Văleni. 
Mâine (marți - n.r.) şi poimâine 
(miercuri - n.r.) acţiunea va continua 
în satul Brâncoveni, iar joi în satele 
Ociogi şi Mărgheni. Avem pregătite 
2.500 de măști pentru un număr 
de aproximativ 2.100 – 2.200 de 
persoane. Noi avem înregistrați 
peste 2.500 de locuitori în comună, 
însă mulți dintre ei sunt plecați. Sunt 
măști din bumbac 100%, care pot fi 
reutilizate. Dacă situația o va impune, 

o să mai luăm astfel de măsuri de 
protecție a cetățenilor din localitate. 
Chiar eu am fost personal și am 
vorbit cu oamenii, le-am spus că este 
necesar să ne deplasăm mai puțin în 
această perioadă și să stăm cât mai 
mult în case, pentru a ne proteja”, a 
spus edilul din Brâncoveni.

După ce o femeie de 54 de ani 
din Scărișoara a fost confirmată cu 
COVID-19, primarul comunei, Liviu 
Tiugan, a luat hotărârea de a oferi 
măști sătenilor.

„Dat fiind faptul că în comuna 
noastră a fost identificat un caz 
de COVID-19, ț inând cont de 
ordonanțele militare și având în 
vedere că începând cu data de 15 
mai vom fi obligați să purtăm măști, 
Primăria Scărișoara a început de 
astăzi (luni - n.r.) distribuirea de măști 

reutilizabile pentru fiecare locuitor al 
comunei. Deocamdată, pot spune 
că am achiziționat 2.000 de măști și 
urmează să mai luăm alte 1.000 cel 
puțin, având în vedere că în comună 
sunt 3.200 de cetățeni, însă sunt 
mulți plecați. După cum știți, avem 
și acel caz confirmat cu Coronavirus, 
și de aceea am luat decizia de a-i 
proteja pe oameni. Nu este foarte 
bine femeia, pentru că este în comă 
la Spitalul «Victor Babeș» Craiova. 
Are și ceva probleme de sănătate, 
este cardiacă și ceva afecțiuni 
pulmonare. Țin legătura cu băiatul 
dânsei și, echipați corespunzător, 
oamenii din primărie le-au dus de 
mâncare. Sperăm că până la urmă 
totul va fi bine”, a declarat primarul 
din Scărișoara.

Cristina PLEȘOIANU
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Polițiști vâlceni, izolați la domiciliu 
după ce au patrulat cu jandarmii 

craioveni infectați

Doi poliţişti de la Lăpuşata, din 
cadrul IPJ Vâlcea, au intrat în izolare 
la domiciliu. Decizia a venit după 
ce mai mulţi jandarmi ai Grupării 
Mobile „Fraţii Buzeşti” Craiova au fost 
depistaţi cu COVID-19.  Detașamentul 
acestora a fost retras temporar, dar 
în judeţele vecine s-au făcut anchete 
epidemiologice.

Se pare că jandarmii craioveni au 
îndeplinit misiuni atât în Gorj, Dolj, cât 
şi în Vâlcea. În județul Gorj deja a fost 
depistat un jandarm infectat de unul 
dintre colegii din Bănie. Peste 20 de 
jandarmi gorjeni au intrat în izolare 
la domiciliu.

În judeţul Vâlcea, ancheta 
epidemiologică a scos în evidenţă că 
doi poliţişti de la Lăpuşata, din cadrul 
IPJ Vâlcea, au patrulat cu jandarmii 
testaţi pozitiv de noul coronavirus. 

Ca urmare, deşi agenţii spun că 
au păstrat distanţa şi au respectat 

regulile cu stricteţe, purtând măşti şi 
mănuşi, s-a luat decizia ca cei doi să 

intre în autoizolare la domiciliu, scrie 
gazetavalceana.ro.

Jandarmii vâlceni au 
prins un braconier pe 
raza comunei Budeşti

Jandarmii vâlceni au prins un 
bărbat în timp ce pescuia ilegal pe 
Olt, în zona comunei Budeşti, sat 
Ruda. Oamenii legii au confiscat 150 
m plasă plurifilament şi 350 m plasă 
monofilament, dar au eliberat și 35 
kg peşte specia caras.

„Un bărbat care pescuia în mod 
ilegal la miezul nopţii a avut ghinionul 
să fie aşteptat la mal de către 
echipajul de jandarmerie aflat în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, 
pe raza comunei Budeşti, sat Ruda. 
Ieşit la mal cu sacii de peşte şi plasele 
de pescuit, bărbatul a recunoscut 

jandarmilor că, deşi este perioadă 
de prohibiţie, a pescuit fără a deţine 
autorizaţie de pescuit”, se arată într-
un comunicat al Jandarmeriei Vâlcea.

Având în vedere ora târzie şi 
ordonanţele militare în vigoare, 
b ă r ba t u l  a  f o s t  s an c ţ i ona t 
contravenţional, iar actele de sesizare 
întocmite împreună cu plasele de 
pescuit au fost predate organelor în 
drept pentru continuarea cercetărilor.  
De asemenea, peştii aflaţi în stare vie 
au fost deversaţi în apele râului Olt.

Cătălin ANGHEL

Un râmnicean băut s-a 
răsturnat cu mașina în 
curtea unor săteni din 

comuna Roşiile
Un bărbat din Râmnicu Vâlcea a 

provocat un accident pe raza comunei 
Roşiile. Se pare că șoferul în vârstă de 
35 de ani consumase băuturi alcoolice 
înainte să se urce la volan. Accidentul 
nu a provocat victime, dar au fost 
pagube materiale. Autovehiculul a 
distrus un gard de lemn, s-a răsturnat 
și a fost foarte aproape să lovească 
și casa unui sătean.

„În fapt, conducătorul unui 
autoturism, un bărbat de 35 de ani, 
din municipiul Râmnicu Vâlcea, a 

pierdut controlul volanului intrând în 
coliziune cu un gard din lemn, ulterior 
răsturnându-se. Bărbatul a fost testat 
cu aparatul etilotest, rezultând o 
alcoolemie de 0,46 mg/l alcool pur 
în aerul expirat, acesta fiind condus 
la o unitate spitalicească în vederea 
recoltării a două probe biologice de 
sânge pentru stabilirea alcoolemiei”, 
precizează IPJ Vâlcea printr-un 
comunicat de presă.

Cătălin ANGHEL



Acțiunile de dezinfectare, intensificate
 în Târgu Jiu

Acțiunile de dezinfectare în 
municipiul Târgu Jiu vor fi intensificate. 
Anunțul a fost făcut de primarul 
orașului, Marcel Romanescu, cel 
care dă asigurări că vor fi luate toate 
măsurile necesare pentru a asigura 
un climat de siguranță locuitorilor 
municipiului.

„ Intens i f i căm acț iun i le  de 
dezinfectare în municipiul Târgu Jiu. 
Așa cum am anunțat, zilele acestea 
am demarat și dezinfectarea spațiilor 
pietonale, a aleilor, trotuarelor și 
zonelor verzi. Luăm toate măsurile 
necesare pentru a asigura un climat 
de siguranță locuitorilor municipiului 

Târgu Jiu. Veți observa, în perioada 
următoare, tot mai des astfel de 
acțiuni, mai ales în condițiile în care 
s-a anunțat o posibilă relaxare a 
măsurilor impuse prin ordonanțele 
militare”, transmite primarul orașului.

Edilul din Târgu Jiu face apel către 
cetățeni să rămână conștienți de 
riscurile pe care coronavirusul încă 
le generează: „Trebuie să rămânem, 
însă, conștienți de riscurile generate 
de noul coronavirus și vom continua 
măsurile pe care ni le-am propus 
pentru limitarea răspândirii virusului. 
De aceea, este bine să rămânem la fel 
de precauți, să respectăm indicațiile 
autorităților și să ne informăm 
doar din surse oficiale. Vă doresc o 
săptămână liniștită tuturor!”, a mai 
spus Marcel Romanescu.

Marcel Romanescu salută decizia autorităților centrale: 
„Școlile rămân închise. Este o decizie foarte bună”

Primarul orașului Târgu Jiu, 
Marcel Romanescu, s-a arătat 
bucuros după ce Președintele 
României a anunțat că școlile vor 
rămâne închise.

„Școlile rămân închise. Este 
o dec iz ie  foarte bună ș i  mă 
bucur că autoritățile centrale au 
ținut cont și de opinia noastră, 
a  reprezentanț i lo r  un i tă ț i lo r 
administrativ teritoriale. De altfel, 
s-a confirmat ceea ce am spus 
zilele trecute: alte țări au renunțat, 
la rândul lor, să mai deschidă 
acum unitățile de învățământ. 
Avem și exemplul Franței, unde 
s-a încercat reluarea cursurilor 
în anumite zone în care, imediat 
după aceea, numărul cazurilor de 
persoane infectate a crescut brusc. 
Vom pregăti, bineînțeles, din timp, 
toate unitățile de învățământ atât 
pentru examenele naționale, cât 

și pentru perioada în care elevii 
claselor terminale vor trebui să 
se pregătească. Pe de altă parte, 
această decizie ne dă posibilitatea 
să continuăm investițiile pe care 
le-am demarat la unități le de 
învățământ din Târgu Jiu”, a spus 
Marcel Romanescu.

Cu o zi înainte ca autoritățile 
centrale să ia decizia legată de 
școli, primarul din Târgu Jiu dădea 
exemplul Italiei, în materie de 
învățământ pe timp de pandemie: 
„Siguranța copii lor trebuie să 
rămână o prioritate, la fel ca și 
sănătatea populației. Va fi și mai 
rău înainte să înceapă să fie mai 
bine și avem datoria de a ne 
proteja copiii și familiile. Iată, avem 
exemplele altor țări civilizate care 
iau astfel de măsuri drastice, după 
ce s-au confruntat cu drame uriașe. 
Trebuie să învățăm din greșelile 

lor și să aplicăm astfel de măsuri 
de siguranță!”, spunea edilul, 
după ce italienii anunțau că nu vor 
redeschide școlile.

Ast fe l ,  Marce l  Romanescu 
nu va fi în totalitate mulțumit. 
Primarul și-a manifestat reticența 
față de propunerea ministrului 
Educației, care recomanda ca 
autoritățile locale să sprijine elevii 
cu calculatoare sau tablete.

„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.

Totodată, autoritățile locale 
din Târgu Jiu vor avea suficient 
timp să-și respecte promisiunile 
și să termine proiectele pe care 
le-au început în ceea ce înseamnă 
infrastructura școlară din oraș: 
„Pregătim orașul și pentru momentul 
în care restricțiile impuse de situația 
de urgență și ordonanțele militare 
vor fi ridicate, iar cetățenii vor 
putea observa schimbările și modul 
în care au fost gestionate aceste 
lucrări programate încă de anul 
trecut”.

Cătălin ANGHEL

Un tânăr gorjean a băut împreună cu 
tatăl lui, apoi l-a bătut

O femeie în vârstă de 32 de ani, 
din comuna Stângăceaua, judeţul 
Mehedinţi, a apelat la ajutorul 
polițiștilor gorjeni, după ce la locuinţa 
părinţilor săi, din municipiul Motru a 
avut loc un conflict în familie. Se pare 
că fratele femeii ar fi exercitat acte 
de violență asupra tatălui acestora.

„Din primele cercetări efectuate 
de poliţişti la faţa locului a reieşit 
faptul că un bărbat, de 59 de ani, 
din municipiul Motru, pe fondul 
consumului de băuturi alcoolice și al 
unor neînțelegeri mai vechi, a avut 
un conflict cu fiul său, de 28 de ani, 
cu acelaşi domiciliu, în timpul căruia 

ar fi exercitat acte de violenţă asupra 
tatălui său. Bărbatul a fost condus 
la spital unde i-au fost acordate 
îngrijiri medicale, nefiind necesară 
internarea sa”, se arată într-un 
comunicat al IPJ Gorj.

Poliţiştii au dispus emiterea 
ordinului de protecţie provizoriu, faţă 

de tânărul, de 28 de ani, care a fost 
obligat să părăsească domiciliul pentru 
o perioadă de cinci zile şi să păstreze o 
distanţă minimă de 100 metri faţă de 
tatăl său. În cauză s-a întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
de violență domestică.

Cătălin ANGHEL

Cătălin ANGHEL
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Hematologia din Craiova, dată în folosinţă
Reabilitarea Secţiei de 
Hematologie a Spitalului 
Clinic Municipal Filantropia 
din Craiova a fost finalizată, 
iar pacienţii pot fi mutaţi 
în noile saloane. Anunţul 
a fost făcut de primarul 
Craiovei, Mihail Genoiu.

Edilul a precizat că noile saloane 
au dotările necesare. Marţi se făceau 
ultimele amplasări ale mobilierului, a 
afirmat Mihail Genoiu.

„Se fac ultimele amplasări ale 
mobilierului și mâine (miercuri - 
n.r.) pacienții vor fi mutați în noile 
saloane cu aer condiționat și 59 de 
paturi dotate cu oxigen și console. 
S-a lucrat intens și iată că secția va fi 
dată în folosință”, a declarat primarul 
Craiovei.

Secț ia  hemato log ie  a  fost 
construită în anul 1930, în anul 1980 a 
fost consolidată. În 2018 au demarat 
lucrările de reabilitare, modernizare și 
extindere a clădirii. Lucrările au inclus 
consolidarea structurii de rezistență 
a clădirii, montarea unui lift exterior 
care să fluidizeze traficul de persoane 
și personal medical. Totodată, s-a 
realizat mansardarea clădirii, fapt 
ce a dus la sporirea numărului de 
saloane cu încă 6 camere, la care se 
adaugă grupuri sanitare aferente. 
Au fost demarate lucrări de înlocuire 
a sistemelor electrice, termice dar și 
sanitare. Interioarele au fost complet 
renovate, saloanele au fost regândite 
și refăcute în totalitate, fiecare 
beneficiind de console la fiecare 

pat, mobilier medical și mobilier de 
cameră.

Valoarea investiției este de 
3.284.240,67 lei, din fonduri de la 
bugetul local.

De la demararea lucrări lor, 
Hematologia a funcţionat provizoriu 
într-o clădire a Casei de Pensii Dolj.

Maternitatea, paralizată
Pe de altă parte, activitatea 

Maternităţii Filantropia rămâne 
în continuare blocată. Aceasta, 
din lipsă de personal. Clădirea 
din Sărari a Spitalului Filantropia 
a fost transformată în spita l 
suport pentru Covid-19, f i ind 
amenajată aici şi maternitate 
pentru gravidele purtătoare sau 

suspecte de coronavirus. Medicii de 
la Maternitatea din Valea Vlăicii au 
fost mutaţi în Sărari. Nu este însă 
personal suficient pentru a se asigura 
şi funcţionarea Maternităţii din Valea 
Vlăicii, aşa că a rămas închisă.

„Eu nu am mai participat la acel 
comitet (n.r. - pentru situaţii de 
urgenţă). Nu știu de ce s-a dorit, de 
la un punct, să nu mai particip. Am 
stabilit, după îndelungate discuții, 
ca nu tot Spitalul Filantropia să fie 
stabilit spital suport COVID-19, 
ci doar clădirea din Sărari. Am 
amenajat acolo secțiile, am creat 
și o maternitate, pentru ca în final 
să aflăm că degeaba am făcut acest 
lucru pentru că nu există personal 
suficient. Eu am comunicat din 

primă fază, DSP-ului Dolj, că nu 
poți alege un spital așa mare, unde 
vin foarte multe viitoare mămici 
pentru nașteri, pentru câteva 
cazuri. S-a paralizat activitatea de 
la Filantropia și nu pentru foarte 
multe cazuri. Se putea alege un 
alt spital suport Covid-19. Erau 
posibilități, dar aceasta a fost 
decizia DSP-ului. Nu pot să înțeleg, 
cum nu pot să înțeleg de ce nu se 
fac teste. De ce nu se fac aceste 
testări, mai ales dacă vorbim despre 
cadre medicale”, a afirmat primarul 
Craiovei, Mihail Genoiu.

Gravidele care nu sunt suspecte 
de Covid-19 au fost redirecţionate 
către Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă din Craiova.

vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

După Jandarmerie, Covid-19 şi în Poliţie
Un poliţist din judeţul Dolj a fost 

infectat cu noul coronavirus. 13 
persoane care au intrat în contact cu 
bărbatul au fost izolate la domiciliu.

Bărbatul, angajat al Secţiei de 
Poliţie Cârcea, a sunat la 112 pe 26 
aprilie, după ce a început să aibă 
simptome de coronavirus. A fost dus 
la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor 
Babeș” din Craiova, unde a fost 
internat cu simptome și testat pentru 
depistarea virusului SARS-COV 2, 
rezultatul fiind pozitiv. Ulterior a fost 
declanşată o anchetă epidemiologică, 
iar 13 persoane care au intrat în 
contact cu poliţistul au fost izolate 
la domiciliu.

Între timp, numărul jandarmilor 

craioveni confirmaţi pozitiv cu 
coronavirus a ajuns la 16. Numărul 
doljenilor afectaţi de Covid-19 a ajuns 
la 100, între aceştia fiind şi patru 
cadre medicale.

Din cele 100 de cazuri  cu 
coronavirus, 40 de pacienţi au fost 
declaraţi vindecaţi, iar 2, din păcate, 
au decedat.

Marţi, în Dolj, 423 de persoane 
erau izolate voluntar la domiciliu, 387 
de persoane se aflau în carantină, 
1.830 de persoane au ieșit din 
carantină, 13.213 au ieșit din izolare 
voluntară la domiciliu, conform 
datelor transmise de Prefectură.

Eliza RADU



HOROSCOP
Exista posibilitatea ca in 

decursul acestei zile vei primi 
o veste buna in legatura cu un 
proiect la care lucrezi. 

Se pare ca vei fii nevoit sa iei 
o decizie ce iti va schimba viata 
pe viitor. 

In aceasta zi vei avea parte 
de reusite pe plan profesional si 
sentimental. 

Exista posibilitatea sa fii 
nevoit sa faci unele schimbari 
destul de benefice in viata ta 
profesionala.

Astazi vei petrece cateva 
ore in compania unui vechi 
prieten. 

Sunt sanse ca in aceasta 
zi sa pui la cale o mica calatorie 
de relaxare alaturi de persoanele 
dragi.

Astazi vei fi nevoit sa iei 
anumite decizii in ceea ce 
priveste viitorul tau. 

Ar fi bine sa incerci sa te 
consulti cu membrii familiei 
inainte de a lua hotararea 
finala. 

Exista posibilitatea ca in 
decursul acestei zile astepti o 
scrisoare importanta, un telefon 
sau email si vei sta ca pe ace, 
tresarind la fiecare zgomot. Sunt 
sanse ca acea veste sa fie de la 
persoana iubita.

Dupa atata stres acumulat in 
ultima vreme la locul de munca, vei 
dori ca in azi sa faci unele schimbari 
in ceea ce priveste programul din 
timpul tau liber. Exista posibilitatea 
sa ii propui persoanei iubite sa 
mergeti in vizita la cativa prieteni. 

D i n  c a u z a  u n o r 
neintelegeri cu anumiti colegi 
vei f i nevoit sa it i amani 
anumite proiecte. 

Daca vei discuta cu calm, 
vei reusi sa rezolvi cu usurinta 
orice neintelegere. 

In aceasta zi ar fi bine sa 
stai deoparte de unele activitati ce 
necesita o anumita atentie. 

Poate ar fi bine sa nu incepi 
unele proiecte noi deoarece risti ca 
din neatentie sa faci unele greseli ce 
vor fi penalizate.

In aceasta zi vei fi nevoit sa 
acorzi mai multa atentie persoanelor 
din jurul tau. Exista posibilitatea ca 
un prieten apropiat sa iti propuna sa 
te asociezi cu el intr-o mica afacere 
de unde vei putea castiga unele 
mici venituri. 

Se pare ca in aceasta zi vei face 
tot posibilul sa iti pastrezi calmul si sa 
nu te ingrijorezi din cauza situatiei 
tale financiare. 

Exista posibilitatea ca in urma 
unei intalniri cu un prieten sa primesti 
imprumut o suma de bani. 

Astazi vei fi tentat sa iti 
schimbi locul de munca cu unul 
care este platit mai bine. Din 
cauza situatiei tale financiare 
te vezi nevoit sa faci anumite 
sarcini suplimentare ce iti pot 
mari veniturile. 

Anumite probleme de la 
locul de munca te vor tine ocupat 
majoritatea zilei.

 Acest lucru iti va oferi 
posibilitatea sa afli anumite lucruri 
pe care in mod normal nu aveai de 
unde sa le cunosti. 
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Ford va relua producția la nivel 

european, luând măsuri suplimentare 
de protecție a angajaților

Ford anunță astăzi (n.r. - marți) 
reluarea graduală a producției de 
vehicule și motoare la principalele 
sale uzine din Europa, începând cu 
data de 4 mai.

Acest lucru este valabil și pentru 
uzina de la Craiova, care își va relua 
activitatea în mod etapizat, într-un 
singur schimb de lucru, atât în Secția 
de Producție Vehicule cât și în cea de 
Producție Motoare.

Alături de comunicatul de presă 
european, vă transmitem și un 
document ce conține o detaliere 
a măsurilor luate de către Ford 
România pentru protejarea sănătății 
și siguranței angajaților noștri.

Aceste măsuri au fost deja 
comunicate tuturor angajaților Ford 
România, precum și furnizorilor 
noștri.

În plus, Ford Craiova produce 
propriile viziere, asigurând un nivel 
suplimentar de protecție pentru unele 
operațiuni din cadrul uzinei.

Ford va relua producția la nivel 
european, luând măsuri
suplimentare de protecție 
a angajaților
Producția de vehicule și motoare 

este planificată să repornească 
treptat, la principalele fabrici Ford 
din Europa continentală, începând 
cu data de 4 mai. Se așteaptă 
o reluare treptată a producției 
în următoarele câteva luni. Ford 
implementează standardele globale 
privind distanțarea socială și aplică 
protocoalele de sănătate și siguranță 
în vigoare, pentru a proteja angajații 
care revin la muncă. Ford își produce 
propriile măști de protecție facială, 
pentru a-și proteja angajații din toată 
Europa, cărora le pune la dispoziție 
și „truse de îngrijire” personală. 
Planul de reluare a producției sprijină 
redeschiderea reprezentanțelor de 
vânzări ale dealerilor Ford de pe 
piețele cheie, respectând restricțiile 
de circulație la nivel național

Ford a confirmat astăzi (n.r. - marți) 
că intenționează să repornească 
producția în majoritatea fabricilor 
sale europene de vehicule și motoare 
începând cu data de 4 mai.

Producția va fi reluată treptat, 
începând cu data de 4 mai la fabricile 
de producție vehicule și motoare 
din Craiova (România) și Koln 

(Germania), precum și la uzinele 
de producție vehicule din Saarlouis 
(Germania) și Valencia (Spania).

Producția de la Fabrica de Motoare 
din Valencia, Spania, va fi reluată pe 
18 mai, în timp ce data de reluare 
a producției în Fabricile de Motoare 
Ford din Dagenham și Bridgend, 
Marea Britanie, va fi confirmată 
ulterior.

„Odată ce trecem de vârful inițial 
al pandemiei de coronavirus în 
Europa, trebuie să ne pregătim 
pentru noul context, prioritatea 
principală a planului nostru de 
‘revenire la muncă’ fiind legată de 
implementarea standardelor globale 
Ford privind distanțarea socială și 
întărirea protocoalelor de sănătate și 
siguranță la locul de muncă. Angajații 
noștri trebuie să știe că facem tot ce 
putem pentru a le proteja sănătatea”, 
a declarat Stuart Rowley, președintele 
Ford Europa.

Producția va începe treptat, 
acordând prioritate comenzilor 
clienților noștri și va crește în 
următoarele câteva luni până la 
reluarea completă a acesteia. 
Planurile de producție țin cont 
de disponibilitatea furnizorilor, de 
restricțiile de circulație națională și 
de redeschiderea reprezentanțelor de 
vânzări ale dealerilor Ford pe piețele 
cheie, precum și de cererea clienților.

„Păstrarea sănătății angajaților 
este prioritatea noastră în procesul de 
reluare a producției și de întoarcere 
la serviciu”, a declarat Martin Hennig, 
președinte al Consiliului Sindicatelor 
Ford. „Împreună cu liderii noștri de 
sindicat din Europa am agreat luarea 
de măsuri ample pentru a asigura cea 
mai bună protecție posibilă pentru 
angajați, măsuri adiționale celor 
prevăzute la nivel național și care se 
aplică în toate fabricile noastre din 
Europa”.

Va f i  implementată o l istă 
cuprinzătoare de standarde globale 
Ford privind distanțarea socială, 
inclusiv acțiuni de asigurare a 
securității și sănătății angajaților din 
toată Europa, printre care:

- Orice persoană care intră într-un 
sediu Ford va fi nevoită să poarte o 
mască de față furnizată de companie, 
precum și o vizieră, pentru anumite 
posturi de lucru din producție, 
acolo unde nu se poate respecta 

distanțarea socială;
- Tuturor persoanelor care intră 

într-o unitate de producție Ford le 
va fi verificată temperatura corporală 
cu dispozitive de scanare ce respectă 
reglementările și restricțiile locale sau 
naționale;

- Completarea zilnică a unui 
formular online de autoevaluare a 
sănătății, care confirmă starea de 
sănătate și faptul că angajatul este 
apt de muncă înainte de a intra într-o 
unitate Ford;

- Reorganizarea zonelor de 
lucru pentru a asigura respectarea 
instrucțiunilor privind distanțarea 
socială și revenirea treptată la lucru 
pentru a reduce fluxul de angajați 
din sedii.

De asemenea, compania va oferi 
tuturor angajaților echipamente 
de protecție personală, „truse de 
îngrijire”, la locurile lor de muncă. 
Acestea includ măști pentru față, un 
termometru reutilizabil și alte obiecte 
de igienă.

Ford va produce măști de față 
pentru a fi utilizate în uzinele sale din 
toată Europa. Măștile de față furnizate 
de companie vor trebui să fie purtate 
de către oricine lucrează sau vizitează 
o unitate Ford, în conformitate cu 
protocoalele globale ale companiei. 
Prin fabricarea măștilor de față 
pentru uz propriu, Ford contribuie 
la reducerea cererii din lanțurile de 
aprovizionare pentru echipamentele 
de protecție personală care sunt 
necesare serviciilor medicale și altor 

industrii.
Un număr limitat de angajați 

au continuat să lucreze în unitățile 
de producție în ultimele săptămani 
pentru a asigura și acoperi serviciile 
critice ale companiei. Începând cu 
data de 4 mai, și aceste activități 
vor începe treptat să-și reia cursul și 
ritmul normal.

Angajații care nu lucrează în 
zonele de producție vor începe, de 
asemenea, să se întoarcă la serviciu 
treptat, începând cu data de 4 mai, 
având prioritate cei implicați în 
planificarea de repornire a producției 
și în activități critice ale business-ului, 
sau a căror muncă implică utilizarea 
unor echipamente specializate, 
disponibile doar în incinta unității 
Ford, cum ar fi dispozitivele de 
testare a vehiculului. Ceilalți angajați, 
care pot lucra de la distanță, vor 
continua să lucreze în acest fel, 
inclusiv acei angajați care lucrează 
în program „part-time”.

„Acesta este un moment fără 
precedent pentru operațiunile 
noastre, dar care dezvăluie totodată 
nivelul de implicare al angajaților 
Ford, mulți dintre ei participând în 
această perioadă la diverse acțiuni 
de sprijinire a comunităților. Ei au 
reușit să contribuie la numeroase 
acțiuni desfășurate în toată Europa 
și ne dorim ca pe măsură ce reluăm 
producția, să aducem acest spirit 
pozitiv la locurile noastre de muncă, 
punându-l în slujba și în beneficiul 
clienților noștri”, a spus Rowley.
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25 mai este data limită. 
Ce se întâmplă cu fotbalul în Europa: 

scrisoarea trimisă de UEFA
 ligilor naţionale

UEFA a cerut ligilor europene de 
fotbal să prezinte, până cel mai târziu 
pe 25 mai, planurile lor de reluare 
a sezonului, întrerupt din cauza 
pandemiei de coronavirus.

Scrisoarea trimisă de UEFA 
ligilor naţionale
Scrisoarea UEFA, trimisă de 

preşedintele acestui for, Aleksander 
Ceferin (foto), şi de secretarul 
general Theodore Theodorisis afirmă: 
„Asociaţiile naţionale şi/sau ligile ar 
trebui să comunice UEFA înainte de 
25 mai programul lor de reluare a 
competiţiilor interne, inclusiv data 
reluării şi formatul competiţiei”.

Federaţiilor care decid să nu 
reia sezonul, UEFA le-a cerut „să 
explice circumstanţele particulare 
care justifică o oprire prematură şi 
să selecteze cluburile participante 
în sezonul 2020-2021 al cupelor 
europene pe baza meritului sportiv 
în competiţiile interne în sezonul 
2019-2020”.

CEx. al UEFA se va reuni pe 27 mai
Comitetul Executiv al UEFA, 

care se va reuni pe 27 mai, vrea 
să poată decide, la acea dată, 
reluarea UEFA Champions League 
şi a Europa League, ce ar urma 
atunci să se încheie cel mai târziu 
în luna august.

UEFA a precizat că va arăta 
înţelegere faţă de ligile care nu vor 
putea da un răspuns clar din cauza 
deciziilor guvernamentale legate de 
coronavirus.

UEFA a indicat că preferă ca 
federaţiile interne să ducă la capăt 
sezonul intern, nu să-l anuleze.

Bundesliga, Serie A şi Premier 
League au anunţat că vor să încheie 
sezonul, dar campionatul Olandei 
a fost anulat vineri. În Eredivisie 
nu va fi desemnată o campioană şi 
nu vor exista echipe retrogradate 
şi promovate, această decizie fiind 
foarte criticată de mai multe cluburi.

sursa: digisport.ro


