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PMP Dolj: Iniţiative legislative importante
părintelui care este tutorele legal al valorificării masei lemnoase ca lemn
copilului.
fasonat iar nu ca lemn pe picior așa
Zilele libere se acordă pe baza cum se întâmplă acum în trei sferturi
unei declarații pe propria răspundere dintre cazuri.Acest lucru va permite
semnată de ambii părinți sau de către ca volumul de lemn care se valorifică
tutorele legal, declarație depusă și se transportă să fie determinat
la angajator. Indemnizația pentru precis prin măsurători individuale pe
fiecare zi liberă se plătește din fiecare piesă. În acest fel vom reduce
capitolul aferent cheltuielilor de semnificativ tăierile ilegale de masă
personal din bugetul de venituri și lemnoasă. Proiectul de lege prevede
cheltuieli al angajatorului și este și o serie de sancțiuni pentru ruperea,
egală cu salariul unei zile lucrătoare. distrugerea, degradarea ori scoaterea
De asemenea, liderul PMP Dolj din rădăcini, fără drept, de arbori,
a înaintat, împreună cu alți șase puieți sau lăstari din fondul forestier
colegi parlamentari, către Biroul național și din vegetația forestieră
Permanent al Camerei Deputaților, din afara acestuia. De asemenea
spre dezbatere și adoptare, în propunerea noastră legislativă mai
procedură de urgență, o propunere prevede ca prețul mediu al unui metru
legislativă pentru modificarea și cub de masă lemnoasă să se aprobe
completarea Legii Codului Silvic.
prin lege pentru o perioadă de 5 ani
Acest proiect de lege propune la propunerea autorității centrale care
mai multe măsuri care să permită răspunde de silvicultură”, a precizat
valorificarea superioară a lemnului, deputatul Ion Cupă, liderul PMP Dolj.
un
proiect
de
lege
privind
acordarea
aurul pădurilor românești.
Deputat Ion Cupă,
unor zile libere părinţilor pentru
„Dorim instituirea principiului
BIROUL DE PRESĂ PMP DOLJ
președinte PMP Dolj:
supravegherea copiilor, în situaţia
„Proiectul de lege inițiat închiderii temporare a unităţilor de
învăţământ. Acest proiect a primit,
de mine, acum un an
în sfârșit, pe 12 martie 2020, votul
de zile, alături de alți
deputaților. Acest proiect era absolut
colegi, privind acordarea necesar și vine în ajutorul părinților
unor zile libere părinților în această perioadă dificilă generată
de criza COVID 19, școlile fiind deja
pentru supravegherea
închise.
copiilor, în situaţia
Conform proiectului de lege, se
acordă
unuia dintre părinți dreptul
închiderii temporare a
de a sta acasă cu copiii dacă aceștia
școlilor, a fost votat”.
au vârsta de până la 12 ani sau
			
ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
Liderul PMP Dolj, deputatul Ion dacă se află în categoria persoanelor 			
PERIOADA 23 MARTIE – 29 MARTIE 2020
Cupă, a inițiat în urmă cu un an de cu dizabilități. În situația famililor
Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
zile, alături de alți colegi parlamentari, monoparentale, zilele libere se acordă
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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

Localitatea

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

PTA 3 Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00

Băileşti

PTA 7 Oraș Băileşti - circ. 1

09:00 - 17:00

Craiova

PT 535 - SIF Oltenia, străzile: Toporaş,
Tufănele, Trifoiului, Albăstrele, Verdi,
Măcinului, Nufărului, Micşunele, Aristizza
Romanescu

09:00 - 17:00

Fratoştiţa

PTA 1 Fratoştiţa - circ. 1+2

09:00 - 17:00

Băileşti

PTCZ Blocuri D2 Băileşti

23.03

Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Procesul de abuz în serviciu al fostului primar
din Malu Mare se amână pentru luna mai
Judecătoria Craiova a
decis să amâne pentru
data de 5 mai a.c.,
procesul în care fostul edil
al comunei doljene Malu
Mare și alte 6 persoane
au fost trimise în judecată
pentru abuz în serviciu,
complicitate la abuz în
serviciu, înşelăciune
şi infracţiuni de fals,
fiind acuzate că ar fi
prejudiciat bugetul local
cu peste 800.000 lei, prin
încheierea unor contracte
de achiziţii publice cu
încălcarea prevederilor
legale sau decontarea
unor lucrări fictive sau
parţial executate.
Raportul de expertiză solicitat în
cauză de instanță a fost depus la
dosar, însă Judecătoria Craiova a decis
amânarea procesului fostului primar
al comunei Malu Mare pentru data
de 5 mai a.c., după cum se arată în
încheierea de ședință a instanței. Acest
lucru atât pentru a se lua cunoștință
de conținutul raportului cât și pentru
faptul că, în perioada următoare, din
cauza pandemiei de Coronavirus, se vor
judeca numai cauzele urgente.
Reamintim că, pe 17 august
2016, în cadrul activităţilor efectuate
într-un dosar penal înregistrat la
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Craiova şi aflat în lucru la I.P.J. Dolj –
Serviciul de Investigare a Criminalităţii
Economice, ofiţeri din cadrul serviciului
au efectuat 7 percheziţii domiciliare
în localităţile Craiova, Malu Mare,
Cârcea, Filiaşi şi Băileşti din judeţul
Dolj, Pantelimon, judeţul Ilfov, şi
Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt, la locuinţele
unor persoane suspectate de comiterea
mai multor infracţiuni de abuz în
serviciu, complicitate la abuz în serviciu,
înşelăciune şi infracţiuni de fals.
„Din cercetările efectuate până în
prezent, s-a stabilit că, în perioada
2009-2012 au fost încheiate contracte
de achiziţii publice directe de servicii,
produse şi lucrări cu mai multe
societăţi cu sediul în Craiova, Băileşti
şi Drăgăneşti-Olt, ocazie cu care au fost

acceptate la plată facturi reprezentând
achiziţii de bunuri şi materiale, lucrări
de pietruire şi reabilitare drumuri,
lucrări amenajare şi dotare părculeţ
comunal, bunurile fiind achiziţionate la
preţuri supraevaluate şi, de asemenea,
lucrările au fost supraevaluate sau
nu au fost executate în realitate”,
au anunțat, la momentul respectiv,
reprezentanții IPJ Dolj.
De asemenea inculpatul Alexandru
Dicu, primarul comunei Malu Mare în
perioada vizată de cercetări, la datele
de 19.12.2011, respectiv 24.09.2012,
pentru obţinerea tranşelor de
finanţare aferente contractului pentru
finanţare nerambursabilă încheiat cu
Administraţia Fondului pentru Mediu
– Direcţia Implementare Proiecte,
în vederea realizării obiectivului de
investiţie „Înfiinţare parc comunal –
comuna Malu Mare, judeţul Dolj”, a
înaintat Administraţiei Fondului pentru
Mediu documente justificative care
atestau în fals efectuarea anumitor
lucrări care nu au fost executate în
realitate sau au fost executate parţial,
parte din cantităţile de materialele
utilizate fiind supradimensionate,
documente pe care le-a atestat şi
aprobat în calitate de reprezentant al
localităţii Malu Mare.
Procurorii Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Craiova au mai descoperit
că, în cazul obiectivului „Înfiinţare parc
comunal – comuna Malu Mare, judeţul
Dolj”, decontarea lucrărilor s-a efectuat
în baza unor situaţii de plată în care
au fost înscrise cantităţi de materiale
mult mai mari decât cele utilizate în
realitate. Situaţiile de plată atestă faptul
că a fost achitată în plus, şi în mod
nejustificat, suma de 519.808,92 lei. În
cazul achiziţiilor de produse efectuate
în perioada 2009 – 2012 (plăcuţe
numere case şi nomenclatură stradală,
pichete incendii, panouri avertizare,
panouri intrare/ieşire localitate, staţii de
autobuz) s-a achitat în plus şi în mod
nejustificat suma de 61.885,84 lei către
S.C. Mitdur Service S.R.L., administrată
de inculpatul Constantin Petrache şi,
respectiv, suma de 135.360,43 lei către
S.C. Silvia Metal S.R.L., din Băileşti,
reprezentată de inculpatul Gheorghe
Ardeleanu.
În ceea ce priveşte obiectivele de
investiţie „Reprofilare drumuri locale în
comuna Malu Mare, sat Preajba, Judeţul
Dolj”, respectiv strada Trandafirilor,
strada Narciselor, strada Liliacului,
Aleea III, Aleea IV şi Aleea V; Pietruire

drumuri locale în comuna Malu Mare,
sat Preajba, Judeţul Dolj, respectiv
strada Bujorului, aleea I şi aleea II,
executate în anul 2012 de societatea
comercială al cărei reprezentant a fost
inculpata Florentina Stoian, expertiza
tehnică în specialitatea drumuri şi
poduri efectuată în cauză a stabilit
că s-a produs, în dauna bugetului
local, un prejudiciu de 105.321,66 lei.
Plăţile pentru cele trei societăţi au fost
efectuate de inculpata Rodica Cotea,
contabil în cadrul Primăriei comunei
Malu Mare şi persoană responsabilă
cu viza de control preventiv, prin
emiterea unor ordine de plată fără a
verifica existenţa obligaţiei de plată
prin documentele justificative din care
să rezulte plata, după cum au mai
precizat anchetatorii.
Alexandru Dicu (ridicat de pe litoral,
unde îşi petrecea concediul), Rodica
Cotea, Florentina Stoian, Constantin
Petrache şi Gheorghe Ardeleanu au

fost reținuți pentru 24 ore. Prejudiciul
total în acest dosar este, potrivit
anchetatorilor, de 822.000 lei, din care,
în cursul urmăririi penale, poliţiştii au
reuşit să recupereze suma de 500.000
lei în numerar, pentru diferenţa de
322.000 lei fiind instituite măsuri
asigurătorii. Cei cinci au fost prezentaţi
instanţei de judecată, care a respins
propunerea de arestare preventivă,
plasându-i sub control judiciar, măsură
revocată, la finele anului trecut.
Pe 20 aprilie anul trecut, tot
Judecătoria Craiova a dispus începerea
procesului, după ce Parchetul de
pe lângă Curtea de Apel Craiova a
remediat rechizitoriul. Inculpații au
făcut contestații, însă Tribunalul Dolj
le-a respins, pe 5 iulie 2018.
Alexandru Dicu este deja condamnat
definitiv la amendă penală, într-un alt
dosar, pentru o încăierare electorală
din 2012.
Camelia SÂRBU

Activitatea instanțelor de
judecată din Craiova

Consiliul Superior al Magistraturii,
prin Hotărârea 192 din 12 martie
2020, a adoptat o serie de măsuri
pentru eliminarea aglomerației în
incinta și în perimetrul intanțelor
de judecată cu scopul limitării
deplasării tuturor participanților la
activitățile judiciare. În acest sens
activitatea de judecată în perioada
13.03.2020 – 04.05.2020 va fi
limitată la soluționarea unor cauze
cu titlu excepțional.
Astfel, Tribunalul Dolj prin
Hotărârea 5/11.03.2020 și
comunicatul postat la data de
13.03.2020 a indicat cauzele urgente
care se vor judeca pe fiecare materie.
Programul cu publicul se suspendă în
perioada 13.03.2020 – 04.05.2020,
cu recomandarea ca toate înscrisurile
să fie trimise prin mijloace de
comunicare la distanță.
Curtea de Apel Craiova, în baza
Hotărârii nr. 8/2020, a stabilit că
activitatea va fi limitată în perioada
16.03.2020-04.05.2020, lista dosarelor
care vor fi soluționate fiind afișată pe
pagina web a instanței, urmând ca
data și ora stabilită pentru soluționare
să fie adusă la cunoștința publicului
prin afișare pe portalul instanțelor.
În toate celelalte cauze urmează a

se dispune amânarea/preschimbarea
termenlor după data de 4 mai 2020.
De asemenea este interzis accesul
persoanelor care nu fac parte din
personalul instanței, iar activitatea
directă cu publicul la nivelul arhivei este
suspendată pentru această perioadă,
solicitările urmând a fi transmise și
rezolvate prin mijloace de comunicare
la distanță.
Președintele Judecătoriei Craiova
a emis Ordinul de Serviciu nr. 7 din
12.03.2020 prin care activitatea a fost
restrânsă în perioada 12.03.202031.03.2020 doar la cauzele urgente,
accesul fiind permis doar la orele
stabilite și afișate în acest sens, iar
în restul cauzelor, termenele urmează
a fi preschimbate după 31.03.2020.
Se menține un program restrâns
cu publicul în intervalul 9.00-11.00,
urmând ca numărul și distanța dintre
persoane să respecte anumite reguli,
cu recomandarea ca înscrisurile să fie
transmise pe cale electronică.
To a t e a c e s t e i n fo r m a ț i i s e
regăsesc pe pagine web a fiecărei
instanțe de judecată din Craiova sau
toate pe site-ul Baroul Dolj www.
barouldolj.ro.
Av. Lucian Săuleanu,
Decanul Baroului Dolj
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Cort pentru triaj la UPU Drobeta

Un cort pentru trierea
pacienților care ajung la
Unitatea de Primiri Urgențe
a Spitalului Județean din
Drobeta Turnu Severin
a fost instalat zilele
trecute, anunțul fiind
făcut de reprezentanții
administrației
mehedințene.

de Urgenţă, dispune de paturi, tun
de căldură, aer condiţionat mobil,
generator şi lumini. Astfel, toți pacienții
care ajung la UPU sunt trecuți prin
această zonă special amenajată, iar
cazurile suspecte de Coronavirus vor
fi duse la Secția de Boli Infecţioase și
nu vor mai intra în Unitatea de Primiri
Urgențe. După fiecare pacient, cortul
va fi dezinfectat.
„Aceasta este o măsură suplimentară
necesară pentru prevenirea răspândirii
Coronavirusului în județul Mehedinți,
pe lângă celelalte, de amenajare a
Vera IONESCU
spațiilor pentru internate la Secția de
office@jurnalulolteniei.ro
Boli Infecțioase și fosta Secție ORL!”,
a transmis președintele CJ Mehedinți, cu apă cu clor.
Doi mehedințeni au fost confirmați
Conform acestora cortul, din Aladin Georgescu.
dotarea Inspectoratului pentru Situaţii
În Severin, străzile sunt dezinfectate cu noul virus. Este vorba despre un

tânăr de 26 ani, venit din Italia pe data
de 12 martie, și o femeie de 52 ani care
a intrat cu el în contact.

OLT
Celulă de criză la SJU Slatina

La nivelul SJU Slatina s-a constituit o
celulă de criză, măsurile adoptate fiind
unele de reorganizare a activităţii astfel
încât să poată fi gestionate cât mai
eficient eventualele cazuri susceptibile
de Covid-19, scrie adevarul.ro.
Astfel, corpul de Clădire care în
prezent găzduieşte secţia de Boli
Infecţioase va fi rezervat doar pentru
pacienţii cu noul coronavirus, cealaltă
patologie infecţioasă fiind găzduită de
luni, 16 martie 2020, la etajul 5 din
corpul de clădire ce adăpostește Secția
Medicală. În acelaşi timp, pacienţii
trataţi de cancer la spitalul slătinean vor
fi mutaţi în corpul principal de clădire, în
actuala secţie de Recuperare, Medicină
şi Balneofizioterapie, care îşi mută
parte din actrivitate în ambulatoriul de
specialitate. Un alt etaj întreg, etajul IV
din corpul Secției Medicale, proaspăt
renovat, va fi rezervat situaţiilor
extraordinare care pot să apară. Se
vor reduce internările în spitale, cele
programate fiind suspendate.
De asemenea, va fi reorganizat
programul operator, iar întreg
personalul spitalului va fi instruit
pentru a putea face faţă înmulţirii
cazurilor de pacienţi afectaţi, aşa cum
se prefigurează.
Iată care sunt măsurile adoptate la
SJU Slatina, aşa cum acestea au fost
transmise de conducerea spitalului,
care face şi un apel la populaţie.
„Celula de criză constituită la nivelul
Spitalului Judeţean de Urgenţă, având
în vedere creşterea la nivel naţional
a cazurilor confirmate de infecţie cu

virusul COVID-19, a pus în aplicare
următorul Plan de Măsuri:
• Înfiinţarea zonei de triaj COVID-19,
începând cu data de 16.03.2020, ora
00:00, în curtea interioară lângă
intrarea principală în UPU. Zona de
triaj este compusă din container dotat
cu chiuvetă proprie, aer condiţionat şi
convector electric şi cort de campanie
dotat cu scaune cu suport lavabil, sursă
de căldură şi dozator de apă.
Eliberarea întregului corp de clădire
al secţiei Boli Infecţioase pentru
preluarea eventualelor cazuri suspecte,
ce prezintă simptomatică. Pentru
eliberarea acestui corp de clădire
s-au efectuat următoarele modificări
organizatorice:
• Sistarea activităţii secţiei de
Recuperare, Medicină Fizică
şi Balneologie, care va desfăşura
activitate doar în sistem Ambulatoriu,
• Relocarea secţiei Oncologie de la
etajul 5 – Medicală, la etajul 1 – Corp
Central, în locul secţiei de Recuperare,
Medicină Fizică şi Balneologie,
• Mutarea tuturor pacienţilor secţiei
de Boli Infecţioase din corpul actual de
clădire, în secţia de Oncologie, etajul
5 – Medicală,
• Etajul 4 din Medicală, care a
fost reabilitat complet, nu va fi dat
în folosinţă încă secţiei de Medicină
Internă, fiind păstrat ca zonă potenţial
disponibilă pentru situaţii extraordinare.
• Introducerea unui chestionar/
declaraţie pe propria răspundere care
va fi completat de toţi pacienţii la
internare şi care va fi ataşat la FOCG.

• Reducerea numărului internărilor
de zi şi a internărilor programate cu
bilet de trimitere.
• Reorganizarea programului
operator prin anularea intervenţiilor
chirurgicale programate.
• Asigurarea unui stoc de rezervă
de materiale sanitare şi medicamente
pentru situaţii extraordinare.
• Instruirea întregului personal al
SJU Slatina cu privire la metodologia
de supraveghere a cazurilor de infecţie
cu COVID-19.

Prin intermediul mass-media,
facem un apel la responsabilitate atât
profesională, din partea specialiştilor
în sănătate, medici de familie,
specialişti, structuri centralizate,
cât şi de responsabilitate socială,
la reprezentanţii comunităţii în a
transmite informaţiile doar preluate
de la nivelul comunicatorilor oficiali,
de a întreprinde şi respecta cu stricteţe
măsurile de izolare solicitate de
autorităţi”, este mesajul transmis de
SJU Slatina.

Audiențe suspendate la CJ Olt

Începând cu data de 16 martie,
activitatea de primire în audienţă
urmează să fie suspendată la Consiliul
Județean (CJ) Olt, ca măsură de
limitare a răspândirii COVID-19.
Persoanele care doresc să se
înscrie în audiență sunt îndrumate
să formuleze petiții scrise, scrie oltalert.ro.
Potrivit unui comunicat CJ Olt:
„Consiliul Județean Olt anunță că, până
la data de 31.03.2020, cu posibilitatea
de prelungire, activitatea de relații cu
publicul, atât în relația cu instituțiile
și serviciile subordonate, cât și în
relația cu cetățenii, se desfășoară prin
intermediul Serviciului Relații Publice,
ATOP și Transparență Decizională.
Înscrisurile se vor depune exclusiv prin
mijloace de comunicare electronică,
permise de lege: e-mail, fax, urmând
ca originalul acestor înscrisuri să fie
transmis prin poștă, dacă este solicitat”.

Toate documentele se pot transmite
prin fax: 0249/43.11.22, e-mail:
cjolt@cjolt.ro sau prin corespondență
poștală la adresa: Slatina, Bulevardul
Alexandru Ioan Cuza, nr. 14, județul
Olt.
În sprijinul persoanelor care au
nevoie de informații, programul de
audiențe telefonice este următorul:
- De luni până duminică, 24 de ore:
431.080/081/082 și 0372/711.776 –
Centrală/ Ofițer de Serviciu.
- În zilele de luni până joi, în
intervalul orar 08:00 – 16:30 și vineri,
în intervalul orar 08:00 – 14:00:
0249/431.285 – Cabinet
Vicepreședinte cu atribuții în domeniul
tehnic;
0 2 4 9 / 4 3 7. 1 8 1 – C a b i n e t
Vicepreședinte cu atribuții în domeniul
economic;
0249/432.807 – Cabinet Președinte.
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Stare de urgență în România. Ce măsuri
au luat până acum autoritățile craiovene

Preşedintele Klaus Iohannis
a anunţat, sâmbătă, că va
decreta stare de urgenţă
în România la începutul
acestei săptămâni. A
aruncat informația în aer,
afirmând că măsura ar
urma să faciliteze alocarea
de sume suplimentare
către domeniul sănătății și
achiziția de medicamente
și echipamente medicale,
fără a da însă alte detalii.
O țară întreagă așteaptă
decretul ca să afle exact
ce va fi interzis și ce nu.
Aceasta, pentru că legea
prevede că în caz de stare
de urgență pot fi îngrădite
unele drepturi și libertăți
fundamentale. Între timp,
la Craiova, autoritățile
locale au luat mai multe
măsuri pentru a preveni
răspândirea virusului.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro

La Spitalul de Boli Infecțioase „Victor
Babeș” erau internați, duminică, șase
pacienți cu coronavirus. Trei din Dolj.
În județ, aproximativ 150 de persoane
erau în carantină și circa 500 în izolare
voluntară la domiciliu.
La spitalele Craiovei au fost
amenajate corturi de triere a posibililor
pacienți cu coronavirus. La cel de
Infecțioase au fost eliberate paturile
și vor fi folosite pentru îngrijirea
pacienților cu infecția COVID -19.
„În funcție de contagiozitatea
cazurilor non-coronavirus, am stabilit
spitale de suport în care am transferat
pacienții spitalului. Prioritizăm cazurile
infectate cu virusul SARS-CoV-2,
identificând un nou spațiu de triaj al
pacienților, atât în interiorul spitalului
cât și prin montarea a două corturi în
curtea spitalului. Menționăm că avem
pregătite 10 paturi de terapie intensivă,
205 paturi de boli infecțioase și
dispunem de echipamente de protecție,
dezinfectant și tot ce este necesar
pentru protejarea “armatei albe”care
este disponibilă 24h/24h pentru zona
Olteniei. Am asigurat dezinfecția aleilor
și a spațiilor din curtea spitalului. Vă
rugăm să ne fiți alături și să țineți cont
de sfaturile Ministerului Sănătății”, au

precizat reprezentanții spitalului.
Dezinfecție în Craiova
Societatea de salubrizare a
demarat un program de igienizare și
dezinfectare al străzilor din Craiova, cu
clor (cloramina T).
Totodată, primarul Craiovei,
Mihail Genoiu, a anunțat că se face
și dezinfectarea tuturor stațiilor
de autobuz și tramvai precum și a
trotuarelor. „Angajații Salubritate
Craiova vor ajunge în toate cartierele
municipiului Craiova! Suplimentarea
măsurilor de prevenție speciale vine
în completarea deciziilor luate la nivel
național pentru a preveni răspândirea
virusului Covid-19. Fac precizarea
că acțiunea de dezinfecție va fi
îndeplinită de S.C. Salubritate Craiova
S.R.L, operatorul care are delegată
activitatea de dezinsecție, dezinfecție,
deratizare și care deține autorizații
pentru desfășurarea activității de la
Direcția de Sănătate Publică, Direcția
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor și Autoritatea Națională
de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice
(ANRSC)”, a precizat primarul Craiovei
Mihail Genoiu.
Anterior s-au dispus măsuri de
dezinfectare a mijloacelor de transport
în comun cu substanțe biocide după
fiecare cursă zilnic. Conducătorii auto
și cei ai tramvaielor șterg, la capăt de
linie, cu alcool medicinal, barele de
susținere și scaunele. De asemenea,
mijloacele de transport în comun sunt
dezinfectate o dată pe zi, la autobaza
RAT, prin nebulizarea unui dezinfectant
bio, fără miros, pe bază de peroxid de
hidrogen și un complex coloidal de
arginți în cantitate redusă.
Dezinfecții se fac și în școli.
„Așa cum anunțam acum 3 zile, în
perioada în care cursurile școlare sunt
suspendate din cauza epidemiei de
coronavirus, dezinfectăm toate spațiile
din unitățile craiovene de învățământ
preuniversitar (creșe, grădinițe, școli,
licee). Suplimentarea măsurilor de
prevenție speciale vine în completarea
deciziilor luate la nivel național pentru a
preveni răspândirea virusului Covid-19
și pentru a le oferi copiilor cele mai
sigure condiții în momentul în care se
vor întoarce la școală”, a mai declarat
primarul Craiovei, Mihail Genoiu.
Ce presupune starea de urgență
Potrivit OUG 1 din 1999 privind
regimul stării de asediu şi regimul
stării de urgenţă, poate fi restrâns

exercițiul unor drepturi sau libertăți
fundamentale.
Articolul 18 (1) arată că „în cazul
instituirii stării de urgență în temeiul
art. 3 lit. a), coordonarea aplicării
măsurilor dispuse prin decret revine
Ministerului Administrației și Internelor.
(2) În condițiile alin. (1), Poliția
Comunitară poate fi militarizată, în
totalitate sau numai în anumite unități
administrativ-teritoriale, desfășurânduși activitatea în subordinea Ministerului
Administrației și Internelor. (3) În cazul
prevăzut la art. 3 lit. a), Ministerul
Apărării Naționale sprijină forțele
Ministerului Administrației și Internelor,
la cererea acestuia, în baza aprobării
Consiliului Suprem de Apărare a Țării,
în limitele și condițiile stabilite de
acesta. (4) Forțele Ministerului Apărării
Naționale pot acorda sprijin numai în
misiuni pentru care au pregătirea și
dotarea corespunzătoare”.
Tot conform legii, în cazul stării de
urgenţă, autoritățile au următoarele
atribuții și răspunderi:
a) să întocmească planurile de
acțiune și planurile de ridicare graduală
a capacității de luptă, în conformitate
cu ordinele și instrucțiunile proprii;
b) să dispună depunerea
temporară, la organele de poliție de
pe raza județului sau a municipiului
București, a armelor, munițiilor și
materialelor explozive aflate asupra
populației și să procedeze la căutarea
celor nedepuse în termenul stabilit,
urmând ca la încetarea măsurii
excepționale acestea să fie înapoiate
celor în drept să le dețină; să dispună
închiderea temporară a societăților
care comercializează arme și muniții
și să instituie paza acestora;
c) să limiteze sau să interzică
circulația vehiculelor sau a persoanelor
în anumite zone ori între anumite ore
și să elibereze, în cazuri justificate,
permise de liberă circulație;
d) să efectueze controale asupra
unor persoane sau locuri, când acestea
se impun;
e) să efectueze razii;
f) să exercite în mod exclusiv
dreptul de a autoriza desfășurarea
adunărilor publice, a manifestațiilor
sau marșurilor;
g) să evacueze din zona supusă
regimului stării de asediu sau de
urgență persoanele a căror prezentă
nu se justifică;
h) să dirijeze persoanele evacuate
sau refugiate pe direcțiile și în zonele

stabilite și să țină evidența acestora;
i) să protejeze informațiile cu
caracter militar destinate a fi comunicate
prin mass-media; informațiile cu privire
la starea de asediu sau la starea de
urgență, cu excepția celor referitoare
la dezastre, se dau publicității numai cu
avizul autorităților militare; mijloacele
de comunicare în masă, indiferent de
natura și de forma de proprietate; sunt
obligate să transmită; cu prioritate,
mesajele autorităților militare, la
cererea acestora;
j) să dispună închiderea temporară a
unor stații de distribuire a carburanților,
a unor restaurante, cafenele, cluburi,
cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale
altor localuri publice;
k) ) să suspende temporar apariţia
sau difuzarea unor publicaţii ori a unor
emisiuni ale posturilor de radio sau de
televiziune
I) să asigure paza militară a stațiilor
de alimentare cu apă, energie, gaze, a
sediilor posturilor de radiodifuziune și
de televiziune publice, a operatorilor
economici care dețin capacități de
importanță strategică la nivel național,
precum și a obiectivelor de importanță
deosebită pentru apărare, prin punerea
în aplicare a Planului de mobilizare a
economiei naționale pentru apărare;
când situația impune, dispun oprirea
temporară a alimentării cu gaze,
energie și apă potabilă, după caz
m) să dispună raționalizarea
alimentelor și a altor produse de strictă
necesitate;
n) să emită ordonanțe militare sau
ordine, după caz;
o) să interzică circulația rutieră,
feroviară, maritimă, fluvială și aeriană
pe diferite rute
Rămâne de văzut care dintre aceste
măsuri vor fi aplicate de autorități după
ce președintele României va decreta
starea de urgență.
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Marcel Romanescu, către cetățenii din
Gorj: „Stoparea extinderii coronavirusului
depinde de fiecare dintre noi”
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Primarul din Târgu Jiu, Marcel
Romanescu, face un apel către
toți cetățenii județului Gorj, nu
doar ai orașului pe care îl conduce.
Edilul îi roagă pe oameni să ia
urgent legătura cu reprezentanții
Direcțiilor de Sănătate Publică Gorj,
în momnetul în care sosesc din țări
afectate de coronavirus.
„Stoparea extinderii
coronavirusului COVID-19 depinde
de fiecare dintre noi! Recomandăm
tuturor cetățenilor care sosesc
în județul Gorj din țări afectate
de coronavirus, inclusiv din zone
care ulterior au fost declarate zone
galbene sau roșii de risc, să ia urgent
legătura cu reprezentanții Direcțiilor
de Sănătate Publică Gorj. Pentru
județul Gorj, atât persoanele care
sosesc din zone afectate ale țărilor
în care au fost cazuri confirmate
de coronavisul COVID-19, cât și
cei care cunosc persoane care s-au
întors din aceste zone, sunt rugați
să ia urgent legătura cu Direcția de
Sănătate Publică Gorj prin intermediul

numărului de telefon: 0253210156 sau
Centrul de Coordonare și Conducere
a Intervenției constituit la sediul
Instituției Prefectului – Județul Gorj la
numerele de telefon 0755127603 sau
0755127602”, se arată într-o postare
a lui Romanescu, pe Facebook.
Primarul avertizează că persoanele
ce nu vor respecta regulile de
autoizolare sau carantină vor fi
sancționate contravențional cu
amendă de la 10.000 la 20.000 lei,
sau penal, după caz. Totodată, părinții
sunt rugați să nu-și lase copiii să intre
în contact cu grupuri de persoane sau
să-i lase să-și petreacă timpul în zone
aglomerate.
„Persoanele care sunt autoizolate
la domiciliu sau persoanele care
se află în carantină sunt rugate să
respecte cu strictețe regulile de
autoizolare sau carantină și atragem
atenția că nerespectarea acestor
reguli se sancționează contravențional
cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei,
sau penal, după caz. Până în prezent,
Direcția de Sănătate Publică Gorj a
sancționat contravențional 5 persoane
care nu au respectat regulile de
autoizolare. Pentru fiecare persoană

care nu a respectat carantina a
fost aplicată o amendă de 10.000
lei. Totodată, adresăm rugămintea
tuturor părinților să acorde o atenție
sporită copiilor. Pentru perioada în
care sunt închise unitățile școlare
este foarte important să evităm să
ne lăsăm copiii să intre în contact cu

grupuri de copii sau să-i lăsăm să-și
petreacă timpul în zone aglomerate.
Trebuie să conștientizăm că măsurile
autorităților sunt pentru prevenirea
coronavirusului COVID-19 și trebuie
respectate cu strictețe. Vă rugăm
să fiți responsabili!”, a mai transmis
edilul.

Poliția Locală din Târgu Jiu Gorjean găsit spânzurat
a intensificat verificările
într-un apartament
pentru combaterea
din Târgu Jiu
comerțului ambulant

Polițiștii locali din Târgu Jiu au
au depistat două persoane care
comercializau încălțăminte secondhand pe strada 22 Decembrie 1989.
În jurul acestora se aflau circa 12
– 15 potențiali cumpărători care
își alegeau marfa împrăștiată pe
caldarâm. Agenții din cadrul Biroului

Comercial au confiscat 302 bucăți
de încălțăminte uzată, aplicând
totodată sancțiune contravențională
în valoare de 500 lei în conformitate
cu prevederile Legii nr. 12/1990 R.
„Facem precizarea că în acestă
perioadă vor fi efectuate verificări
pentru depistarea persoanelor care
comercializează pe stradă produse
alimentare provenite din gospodăriile
proprii (lapte, ouă, brânză, etc), în
locuri neautorizate în acest sens,
ținând cont de faptul că anumite
produse sunt expuse direct pe sol,
cu nerespectarea normelor minime
de igienă şi trasabilitate a acestora”,
se arată într-un comunicat al Poliției
Locale Târgu Jiu.
Cătălin ANGHEL

O femeie și-a găsit fratele
spânzurat. Tragedia a fost descoperită
într-un apartament din Târgu Jiu.
Poliția și pompierii din cadrul ISU Gorj
au efectuat cercetării la fața locului.
„Un bărbat de 53 de ani, din
Târgu Jiu, a fost găsit spânzurat în
apartamentul său. Bărbatul a fost

găsit de sora sa de 42 de ani. Polițiștii
au fost sprijiniți de pompieri din
cadrul ISU Gorj pentru a pătrunde
în locuință, în vederea efectuării
cercetării la fața locului. În cauză s-a
întocmit dosar penal pentru ucidere
din culpă”, transmite IPJ Gorj.
Cătălin ANGHEL
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PNL şi Iohannis sunt iresponsabili

Alina Tănăsescu: Treziţi-vă, este
pandemie la nivel global!

În vreme ce situația legată
de pandemia de coronavirus se
agravează cu fiecare oră care trece,
milioane de români din ţară şi de
peste hotare așteaptă disperați
ajutor şi soluţii concrete, iar criza
economică începe să afecteze mediul
de afaceri, PNL și președintele Klaus
Iohannis, rămași blocați în scenariul
procentelor electorale, refuză să
ofere României un guvern stabil,
care să poată lua măsurile așteptate
de către societate, în ansamblul său.
„Așa ceva este de-a dreptul ridicol.
Nu există nicio justificare pentru
gestul premierului desemnat de a-și
depune mandatul cu câteva minute
înainte de votul din Parlament,
doar pentru că PNL a înțeles că
Guvernul Cîțu va fi învestit, iar ei
doreau să pice. Românii așteptau
instalarea unui guvern cu puteri
depline, așteptau măsuri ferme
și clare pentru limitarea efectelor
sociale și economice ale pandemiei

de coronavirus. În schimb primesc
doar haos, livrat cu multă nepăsare,
specifică liberalilor și președintelui
Iohannis care se gândesc strict la
interesul lor electoral și politic”, a
declarat Alina Tănăsescu, deputat
PSD de Dolj.
În contrast cu deciziile absolut
condamnabile ale PNL, Parlamentul
a dat, încă o dată, dovadă de
maturitate și responsabilitate,
adoptând mai multe proiecte de lege
extrem de necesare în contextul
pandemiei de coronavirus. „Spre
deosebire de PNL, care se joacă
de-a guvernarea, parlamentarii au
dat dovadă de responsabilitate și au
adoptat mai multe proiecte de lege
extrem de necesare în contextul
pandemiei de coronavirus. Unul
dintre ele, inițiat de PSD, stabilește,
printre altele, că părinții copiilor sub
12 ani vor beneficia de zile libere
plătite în cazul în care școlile se închid
temoporar. Un al doilea proiect,

adoptat de Camera Deputaților ca
for decizional, se referă la măsurile
aferente instituririi carantinei,
precum stocurile de urgență
medicală, modalitatea instituirii
carantinei şi izolării la domiciliu,

precum şi dotarea aeroporturilor
internaţionale cu scanere termice,
acțiuni care, sperăm, vor ajuta
la combaterea mai eficientă a
pandemiei de coronavirus”, a mai
spus Alina Tănăsescu.

VÂLCEA
Mircia Gutău, apel către râmniceni: „Trebuie să
reacționăm cu responsabilitate”
Primarul municipiului Râmnicu
Vâlcea, Mircia Gutău, a transmis un
mesaj de mobilizate și, în același
timp, prin care îi îndeamnă la calm
pe cetățenii orașului. Simțul civic
al locuitorilor Râmnicului, unitatea,
compasiunea, discernământul, calmul
şi empatia sunt soluțiile ce vor aduce
lucrurile la normal, crede edilul.
„Trecem în această perioadă
prin momente de o gravitate fără
precedent pentru cei mai mulți dintre
noi. Sunt vremuri dificile, în care
amenințarea plutește nu doar asupra
unei comunități sau a unei țări, ci
peste întreaga omenire. Suntem și
noi afectați, din fericire nu într-o
măsură la fel de mare ca alte orașe
sau țări, dar trebuie să reacționăm
cu responsabilitate. Fac un apel la
toți locuitorii municipiului Râmnicu
Vâlcea să dea, în această perioadă,
dovada unui simț civic deosebit,
pe măsura provocărilor cu care
ne confruntăm. Doar prin unitate,

compasiune, discernământ, calm şi
empatie vom reuși să trecem peste
aceste obstacole pentru a ne regăsi,
atunci când amenințarea acestei
maladii va fi trecut, mai puternici și
mai încrezători în viitor”, transmite
Mircia Gutău.
Mircia Gutău cere responsabilitate
și din partea tuturor forțelor politice
și instituțiilor județene. Primarul nu
își dorește să vadă polițe plătite sau
blocarea activității administrative.
„Cer același lucru și din partea
tuturor forțelor politice și instituțiilor
județene: nu transformați situația
dificilă pe care o traversăm într-o
ocazie de a plăti polițe și de a bloca
activitatea administrativă! Este un
context deosebit care cere măsuri
constructive, luate în colaborare,
nu manevre politicianiste, menite
să dezbine și să distrugă! Vă asigur
că Primăria municipiului Râmnicu
Vâlcea face toate eforturile și va lua
toate măsurile necesare astfel încât

orașul nostru şi serviciile publice
să își mențină funcționalitatea, în
condiții de siguranță și confort pentru
toți cetățenii. Toate deciziile care
vor fi luate în această direcție vor fi
aduse la cunoștința râmnicenilor cu
promptitudine, prin toate mijloacele
disponibile (mass-media, site-ul
www.primariavl.ro, contul oficial de

Facebook), pentru că o comunitate
i n fo r m a t ă e s t e o c o m u n i t a t e
puternică. Avem, fiecare dintre noi,
capacitatea și resursele pentru a
depăși orice obstacol - trebuie doar
să mergem cu toții în acea direcție
bună, care ne va scoate la liman!”,
a mai solicitat primarul Râmnicului.
Cătălin ANGHEL
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TVR 1

07:00		Telejurnal
09:45		Teleshopping
10:00		Telejurnal
11:00		Teleshopping
11:30		Tărâmul dintre
			vânturi (R)
12:45		Tribuna partidelor
		
parlamentare
13:10		1989-Decembrie
			Roşu (R)
14:00		Telejurnal
14:55		Vorbeşte corect!
15:10		Maghiara de pe unu
16:45		#Creativ (R)
17:15		Tărâmul dintre vânturi
18:35		Nadine
19:30		Discover Romania
19:40		Vorbeşte corect! (R)
19:45		Sport Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:00		Serviciul omoruri
23:00		Tupamaro
00:00		Telejurnal
00:30		Dosarele extratereştrilor
01:00		Nadine (R)
02:00		Tupamaro (R)
02:55		Serviciul omoruri (R)
03:40		M.A.I. aproape
			de tine (R)
04:05		Sport Meteo (R)
04:20		Telejurnal (R)
05:10		Dosarele
			extratereştrilor (R)
05:30		Banii tăi (R)
05:55		Imnul României
06:00		România 9 (R)

HBO

07:45		Ocean’s 8: Jaf cu clasă
09:35		O familie modernă
10:00		Animale Fantastice:
			Crimele lui Grindelwald
12:10		Dumbo
14:00		Omul-Păianjen:
			Departe de casă
16:10		Pete Holmes:
			curat murdar
17:15		Captain Marvel
19:15		Batwoman
20:00		Westworld
21:10		Avenue 5
21:40		Larry David, inamicul
			public nr. 1
22:15		Stockholm
23:45		Va curge sânge
02:20		Cimitirul animalelor
04:00		Complotul
		
împotriva Americii
05:05		Șeriful
06:00		O noapte la
			muzeu 2

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		Vlad
22:30		Pe bune?!
23:30		Ştirile Pro Tv
00:00		Red Dawn:
			Ultima invazie (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

08:15		La bloc (R)

10:45		Belle (R)
13:00		Cu duzina e mai
		
ieftin 2 - Războiul taților
15:00		Podul de pe râul Kwai
18:15		La bloc
20:30		Automata
22:45		Suspectul Zero
00:45		Automata (R)
02:45		Transformarea: Roboții

ANTENA 1

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

12:00		Observator
14:00		Dragoste
		
de tată
16:00		Observator
17:00		Acces direct
19:00		Observator
20:00		Asia Express 			Drumul comorilor
23:45		Xtra Night Show
01:00		Iubiți pentru
		
totdeauna (R)
02:45		Dragoste
			de tată (R)
04:30		Acces
		
direct (R)
06:00		Observator

KANAL D

07:30		Teleshopping
08:15		Pastila
		
de râs
08:45		Teleshopping
09:15		Dragoste
		
și ură
11:00		Puterea
			dragostei
12:00		Știrile Kanal D
13:00		În căutarea
			adevărului
15:00		Teo Show
17:00		Puterea dragostei
19:00		Știrile Kanal D
20:00		Survivor Romania
23:00		FanArena
01:00		Știrile Kanal D (R)
02:00		Puterea dragostei (R)
04:30		În căutarea
			adevărului (R)
06:00		Teleshopping (R)
06:30		Pastila de râs
06:45		Știrile Kanal D (R)

PRIMA TV

07:20		Cucerirea Angliei (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
17:00		Sacrificii în
		
numele iubirii
18:00		Focus 18
19:00		Trăsniți
20:00		Pachetul
22:00		Starea naţiei

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

NAŢIONAL TV

09:45		Dragoste si ura (R)
10:45		Vouă
11:45		Baronii (R)
12:45		Teleshopping
13:00		Ştiri Naţional TV
13:15		Vouă
13:30		Baronii
14:00		Teleshopping
14:15		Vouă
14:30		Clanul (R)
15:45		Vouă
16:00		Teleshopping
17:15		Clanul
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Dragoste si ura
21:00		Câinele negru
22:45		Viva la muerte (R)
01:00		Cei 7 ani de
			masa (R)
03:00		Albumul Naţional
04:45		Vouă
05:00		Ştiri Naţional TV (R)
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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		Un celibatar
		
invins (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		Un celibatar
		
invins
20:00		Frumoasa și
			bestiile
21:00		Intre tine
		
si rau
22:00		Vieti la
			rascruce
23:00		Lacrimi de iubire
00:00		Un celibatar invins (R)
01:00		Frumoasa și bestiile (R)
02:00		Lacrimi de iubire (R)
03:00		Jurăminte încălcate (R)
04:00		Ce se întâmplă doctore ?
04:15		Intre tine si rau (R)
05:00		Blind Date (R)
05:45		Jurăminte încălcate (R)
06:45		Tânăr și Neliniștit (R)

PRO X

07:00		Stiri Sport.ro
08:45		Teleshopping
09:00		Ora exacta in sport (R)
10:00		Stiri Sport.ro
10:45		Ora exacta in sport
12:30		Teleshopping
13:00		Ora exacta in sport (R)
15:45		Teleshopping
16:00		Marea țăcăneală (R)
17:00		Prietenii tăi (R)
18:00		M.A.S.H.
19:00		Marea țăcăneală
20:00		O familie modernă
20:30		Prietenii tăi
22:00		Dosarele X
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 (R)
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
12:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
13:00		Maşini pe alese
14:00		Ingineriile istoriei
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		Goana după aur
22:00		Indigenii din Alaska
23:00		Viață de camionagiu
00:00		Alaska
01:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
02:00		Mașini nervoase:
			Clipuri catastrofale
03:00		Goana
			după aur
04:00		Indigenii
			din Alaska
05:00		Maşini pe alese

EUROSPORT

07:30		Ciclism: CM
08:30		Biatlon: CM
09:30		Schi alpin: CM
11:30		Sărituri cu schiurile: CM
13:30		Ciclism: CM
14:30		Ciclism pe pistă: Seria
		
Celor Şase Zile
15:30		Schi alpin: CM
16:30		Sărituri cu schiurile: CM
17:30		Ciclism: CM
18:00		Călărie: CM FEI
19:00		Jocurile olimpice:
			Avanpost olimpic
19:30		Jocurile olimpice:
		
Galeria vedetelor
20:30		Ştirile Eurosport
20:50		Fotbal: Premier
			League
00:05		Sărituri cu schiurile: CM
00:30		Schi alpin: CM
02:00		Ciclism: CM
02:30		Jocurile olimpice:
			Avanpost olimpic

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Da, poti fi mandru de tine.
Stii cu adevarat cum merg lucrurile
tale. Te-ai angajat sa-ti aprofundezi
cunostintele si capacitatile si
asta arata cu adevarat cine esti.
Prietenii si membrii familiei vor
veni la tine pentru sfaturi.

Ziua de astazi este minunata
pentru a te inconjura de cei pe care ii
iubesti cel mai mult.
Gazduieste o intalnire cu familia
si prietenii, plina de conversatie
stimulanta, mancare si bauturi
delicioase.

Ca persoana care se
bucura de a fi activa , zile ca
aceasta ofera o priza minunata
pentru energia ta. S-ar putea
sa petreci mult timp cu familia
ta astazi, dar probabil te vei
intalni si cu multi altii.

Este un moment minunat
pentru a profita de putina
solitudine pentru a urmari cateva
obiective pretuite.
Concentratia si imaginatia
ta functioneaza la un nivel foarte
ridicat.

Fii atent sa nu barfesti prea
mult cu prietenii si colegii tai. Este
distractiv sa razi si sa faci schimb
de povesti, dar reaminteste-ti
faptul ca adevarul intr-o poveste
este diminuat si schimbat de
fiecare data cand se repeta.

Nu te mira daca nu petreci
prea mult timp acasa astazi.
Toate semnele indica faptul ca
este posibil sa fii mai mult afara si
sa faci cumparaturi, sa vizitezi si
poate sa participi la o cina sau un
concert special.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Stii ca ai o imaginatie foarte
fertila, iar aspectele de astazi
evidentiaza aceasta calitate
speciala.
S-ar putea sa doresti sa iti
canalizezi gandurile catre un efort
artistic precum scrisul sau pictura.

Ce zi emotionanta.
Energiile planetare
prognozeaza conflicte. Fa tot
posibilul pentru a te indeparta
personal de oricare dintre
acestea si incearca sa eviti sa
fii atras in orice argumente.

Emotiile vor alerga cu
energiile planetare de astazi.
Dar acesta nu este un motiv
pentru a fugi si a te ascunde!
Oamenii vor fi mult mai
cinstiti decat de obicei, chiar
brutali.

Risti ca energia emotionala
de astazi sa fie exceptional de
mare. S-ar putea sa te simti ca si
cum ai ajunge la sfarsitul franghiei
pana la amiaza. Incearca sa faci
o plimbare lunga pe jos sau cu
bicicleta pentru a te calma.

Astazi este o zi buna pentru
distractie. Bucura-te de compania
familiei si a prietenilor si nu te
lasa distras de gandurile sumbre
despre munca sau bani. Doar
relaxeaza-te si lasa-i pe ceilalti sa
aiba grija de ei insusi.

Energiile de astazi vor
starni emotiile tuturor.
Poate doresti sa eviti
implicarea in orice argumente
sau conflicte. Daca ceri sfatul
altcuiva, e posibil sa primesti
o atentie.
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RAITĂ PRIN VIAŢĂ:
Ce să vorbeşti şi ce să taci.
Câţăiala zilei sau politica în vreme
de ciumă/coronavirus

Mihai MĂCEȘ
office@jurnalulolteniei.ro

Jurnalistul şi scriitorul Dan
Lupescu, într-o prezentare a mea
către UZPR (Uniunea ziariştilor
profesionişti din România), scria,
cu patosul poetului şi jurnalistului
de-o viaţă, că editorialele mele sunt
„de direcţie”, observând, ca şi un alt
cunoscut scriitor şi jurnalist, Mircea
Pospai, că nu fac „presă” partizană
sau din cine ştie ce interese. AnaMaria Constantinescu, redactor şef
la Jurnalul Olteniei, cotidianul în care
de ani buni îmi public editorialele,
când, rar de tot, discutăm dacă scrisul
meu e conform politicii ziarului, tace
şugubăţ, apoi zice: „ce să vorbeşti şi
ce să taci”, o expresie pe care am tot
folosit-o în cazuri extreme, când am
observant că scriu/vorbesc în pustiu,
că lumea tot ce ştie ea face şi că te
lupţi cu morile de vânt să îndrepţi ce
i-a fost dat de Bunul Dumnezeu ori
Maica Natură. Iartă Doamne greşalele
lor... Divagaţia asta mi-e necesară
să vă lămuresc, pe dv. cititorii JO şi
ai mei, că „toate-s praf, un praf e
Lumea, şi ca dânsa suntem noi” (M.
Eminescu).
Ca atare, vreau să vă spun,
de fapt, că această „câţăială-iaca
premierul, nema premierul”, ne aduce
la vorba mea: avem o clasă politică
de harhat (aşa zicea fiică-mea, când
era mică, la rahat). Aşa că, scuze, ce
să vorbeşti şi ce să taci! Ţara arde
şi baba se piaptănă. Ce uşor e să
dai cu nuca-n perete. Nici în filmele
horror nu vezi o sinucidere în masă
de asemenea anvergură la un partid
politic de la care cu totul altele erau
aşteptările în ţara asta năpăstuită de
ipochimeni, preţioşi ridicoli, proşti cu
diplomă (analfabeţi funcţionali) şi alte
caricaturi caragialene aduse în scenă
de „curva de politică dâmboviţeană”.
Bă, voi sunteţi proşti!, îmi vine
pentru ca să zic. Altceva, în vreme
de ciumă/corona virus nu v-a tresărit
în scăfârlie? Citiţi măcar Istoria ca să
„învăţaţi, învăţati, învăţaţi-Vladimir
Ilici Lenin”, că nu trebuie să te „pui”
contra vântului şi că pe Napoleon l-a
„terminat” o ploaie banală. Acum îmi

dau seama că, în timpurile noastre,
între stânga, despre care am scris
atât, şi drepta, despre care n-am
prea scris, crezând-o acel echilibru
necesar pe scena politică, nu e nicio
diferenţă, fiindcă au crescut pe timpul
groazei, de care scriam în editorialul
de miercuri, bolnavi fiind, genetic,
de „şmecherii/descurcăreli” de azi
pe mâine, ca să fie acolo, pe scenă,
fără să ştie ori să înţeleagă ce caută
ei acolo. Mare e Grădina Ta, Doamne
al nostru! Dar, la război, ca la război.
Om trăi, că virusache ăsta nu e mai
rău ca „ciuma lui Caragea”, nici ca
holera feudală şi nici ca acele teribile
războaie mondiale ori ca, scuze,
clasicele războaie contemporane. Aşa
că: „bucuroşi le-om duce toate, de e
pace, de-i război (medical, politic ori
economic)”. Revenim luni, c-abia se
dete drumu la prostie şi nu vreau să
cad în pânza de păianjen a politicii
„machiavelice”- am mai scris- de pe
„plaiurile cu proşti” ale României de
inceput de nou mileniu. Acu, ce poţi
vorbi şi ce să taci! Vodă şi Măria Sa
Poporul se odihnesc, că noaptea e un
sfetnic bun.
Dacă ne uităm mai cu atenţie la
indicaţiile primite pentru a fi ocoliţi
de virusul ăsta, mai puţin ucigaş, şi
mai mult „psihologic şi economic”
decât medical, constatăm cu uimire
că ele (indicaţiile) sunt, toate, de
domeniul firescului (să te speli pe
mâini, să nu te pupi mereu, şi peste
tot, şi cu oricine-în filmele de epocă
ori SF n-am văzut pe nimeni pupânduse hodoronc tronc, să stai în casă,
etc). Ori, cum noi, de-o groază de
ani, am luat-o razna şi nu ne mai
comportăm normal, suntem îngroziţi
că ,,virusache ăsta”, trimis politic
pe planetă, ne obligă să revenim la
firesc. Balamucul înspăimântător ce
ne bântuie azi va mai dura câteva luni,
până ne vom devirusa de nefiresc şi
vom reveni, de frică, la firescul firesc,
în viaţa noastră de zi cu zi şi, mai ales
în viaţa noastră politică.
Eu cred că acei ce au dat drumu
la virusul ăsta, corona, nu?, şi l-au
trimis şi spre România n-au ştiut
că noi suntem deja virusaţi, de sus
până jos. Dar tot ei câştigă, fiindcă
un război biologic se transformă rapid

în război psihologic, ucigând, moral
şi economic, o ţară şi poporul său.
Victimele medicale sunt mai puţine
decât la o gripă banală. Dar, la război,
ca la război!
D i n t o a t ă h a ra b a b u ra a s t a
politico/medicală, cel mai mult
mă amuză „ieșirile” lui VictorViorel Ponta, care a uitat că „a
terminat” guvernul USL (era să scriu
USR), guvernul Ponta, guvernele
PUBLICITATE

Grindeanu, Tudose, Dăncilă...şi, cel
putin acum, nici el nu ştie ce vrea.
Probabil vrea un guvern Ponta cu
toţi miniştri Ponta.
Şi nu-mi dă pace o întrebare: Dacă
toate guvernările postdecembriste
n-ar fi vândut apropape toată ţara
si nu i-ar fi alungat în lume pe cei
cinci milioane de români, am mai fi
fost în situaţia de a declara starea
de urgenţă?
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E șef la 400 și 800
de metri

Nu îi stă nimeni în cale la cursele
de 400 și 800 de metri! Medaliat cu
aur la Balcaniada de la Istanbul, de
luna trecută, atletul de 19 ani se
pregătește să ajungă la Olimpiada
din 2024.
La 5 ani a început să joace fotbal,
iar de atletism s-a apucat la 13.
Timp de un an, a practicat ambele
sporturi. Ar fi putut să devină celebru
la fotbal, dar a preferat să se axeze
pe atletism, sportul la care ia medalie
după medalie.
Fotbal și atletism în același timp
„Înainte de atletism am practicat
fotbalul de la vârsta de 5 ani până
la 14, după care am decis că un
sport individual m-ar ajuta mult
mai mult. Era destul de solicitant
să fac antrenamente și la fotbal și
la atletism. Am câștigat numeroase
medalii la Campionatele Naționale la
400 și 800 metri, de cele mai multe ori
campion național” - Cristian Gabriel
Voicu, multiplu campion național la
400 și 800 metri.

Luni, 16 Martie 2020

DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

fiecare an am luat medalia de aur”
- Cristian Gabriel Voicu, multiplu
campion național la 400 și 800 metri.
2020, un an greu
Atletul recunoște că anul acesta
este unul dificil pentru el, atât pe
plan sportiv cât și școlar. Voicu
se pregătește pentru bacalaureat
și pentru concursurile interne și
internaționale la care va participa.
La școală este elev în clasa a
douăsprezecea, iar peste 4 ani vrea
să fie la Olimpiadă.
„Este un program destul de
încărcat cu școala, antrenamente,
învățat pentru bacalaureat, dar mă
descurc destul de bine. În 2024 vreau
să fiu la Olimpiadă” - Cristian Gabriel
Voicu, multiplu campion național la
400 și 800 metri.
SPORTS-NET GROUP

A pierdut șirul medaliilor de aur
Pentru Voicu, participarea la
Balcaniadă, unde se clasează de
fiecare dată pe primul loc, a devenit
ca o joacă.
„La Campionatele Balcanice în

Revistă de cultură și timp liber

Rezolvare Sudoku Vineri, 13 Martie 2020

Rezolvare integrame Vineri, 13 Martie 2020
P, S, TAROM, RUFA, CADET, SARE, NU, IRA, C, TS, ISCAT,
MICLE, ILE, SUR, DOAR, ITA, CANTO, O, REACTOR, ND,
ALI, AI, OCHI, ARS, ARE, COTEȚ
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Sporturile de sală, suspendate din
cauza coronavirusului

Coronavirusul nu a lovit doar
în fotbal, ci în toate sporturile de
echipă. În România, baschetul,
voleiul și hanbdalul au fost afectate
de răspândirea virusului. Astfel,
sporturile de sală nu se vor mai
desfășura, cel puțin până pe data de
31 martie.
Federația Română de baschet a
hotărât ca toate partidele din România
să fie suspendate până la data de 31
martie 2020: „În vederea prevenirii
extinderii pandemiei de COVID-19,
Comitetul pentru Situații de Urgență
din cadrul Federației Române de
Baschet, după o consultare cu
majoritatea reprezentanților cluburilor
din Ligile Naționale de Baschet și a
conducerilor Colegiului Central al
Arbitrilor și Comisiei Centrale de
Comisari, decide următoarele: 1.
Suspendarea meciurilor din Liga
Națională de Baschet Masculin și Liga
Națională de Baschet Feminin până la
data de 31.03.2020. 2. Suspendarea
meciurilor din Turneul Final al Cupei

României 3×3, masculin, ediția
2020, și a altor competiții oficiale
de baschet 3×3, până la data de
31.03.2020. 3. În funcție de evoluția
situației din România referitoare la
pandemia de COVID-19, prezenta
decizie va suporta modificări”, se
arată în comunicatul apărut pe
frbaschet.ro.
Tot până pe data de 31 martie
s-a decis și suspendarea voleiului
românesc. Federația a hotărât ca în
următoarele trei săptămâni să nu se
mai desfășoare nici măcar un meci.
Federația Română de Handbal a
decis să suspende toate competițiile
de handbal pe plan intern. Consiliul
de Administrație al FRH a sistat
desfășurarea competițiilor de handbal
organizate sub egida FRH, AJH, AMH
până la data de 31 martie. Totodată,
dubla cu Polonia din preliminariile
Campionatului European 2020
din Danemarca și Norvegia a fost
amânată pentru perioada 3/4 iunie,
respectiv 6/7 iunie 2020.

PUBLICITATE
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CSU se mulțumește cu titlul de
vicecampioană!

Cum văd oltenii clasamentul la finalul stagiunii, pe vreme de coronavirus
Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
Fără precedent în istoria fotbalului
mondial, coronavirusul a stopat toate
competițiile. Se ia în calcul inclusiv
amânarea Euro 2020 și a Jocurilor
Olimpice. Forul european caută
soluții optime pentru desemnarea
câștigătoarei Champions League
și a Europe League, iar fiecare
ligă în parte se comportă similar
pentru definitivarea campioanelor și
a retrogradatelor.
În acest haos creat ori impus de
pandemie, Sorin Cârțu, președintele
CSU Craiova, a venit cu o idee logică
cu privire la stabilirea clasamentului
final în Liga 1.
„Se poate lua clasamentul final de
la cel din sezonul regulat. E o idee, nu
e una rea. Cei care sunt la conducere
trebuie să ia decizii. Sigur că vor fi și
nemulțumiri. Important e ce se decide
și la UEFA, cum se vor pronunța cei
de acolo”, a spus Sorin Cârțu, la Digi

Sport Special.
În cazul în care s-ar decide în
această direcție, CFR Cluj ar fi iarăși
campioană a României, iar CSU
Craiova – vicecampioană în premieră.
Ar pica din Liga 1 echipele ilfovene
Academica Clinceni și FC Voluntari,
în timp ce Poli Iași ar da barajul de
menținere.
Și la Liga Profesionistă situația
e confuză. Secretarul organismului,
Iustin Ștefan a spus: „Va trebui să
avem o dată de referință realistă,
pentru că e posibil ca până atunci
mulți dintre fotbaliști să plece în
concediu. Data de 15 mai a fost
propusă de Craiova, pentru că ar
permite să terminăm play-off-ul la
sfârșitul lui iunie. Am avea 7 etape
care să se dispute în weekend, și o
intermediară.
Cel mai rău scenariu, ar fi să
reluăm de la începutul lui iunie, dar
asta ar însemna să jucăm din două
în două zile, adică, miercuri-joi și mai
apoi sâmbătă-duminică și atunci acest
sistem ne-ar permite să terminăm tot

Oltenii intră în vacanță
până pe 21 aprilie, FRF
anunță că reia campionatul
pe 31 martie!
Mihai Rotaru e mult, mult mai
realist decât Burleanu și compania de
la Federație și a suspendat activitatea
clubului până după Paști.
Când a văzut că toate marile
campionate pun lacăt, și FRF a luat
decizia să suspende toate activitățile
fotbalistice. Dar nu pe perioadă
nedeterminată, ci până la data
de 31 martie. Termen în funcție
de care cluburile nu știau cum să
reacționeze, să-și mențină jucătorii
la antrenamente timp de 20 de zile
pentru restart sau să se aștepte la o
eventuală amânare.
Văzând evoluția situației cu
pandemia, clubul craiovean a luat
decizie drastică: și-a suspendat
activitatea și și-a trimis angajații în

VREMEA
ÎN OLTENIA

CRAIOVA
Max.
Min.

11 C
-2oC
o

la finalul lui iunie. De ce insistăm să
se termine sezonul până la finalul
lunii iunie? Pentru că primul tur al
cupelor europene este programat
pe 7 iulie.
Sigur, mai este și varianta ca acest
campionat să fie încheiat acum, dar
nu cred, pentru că nu este fair-play și
nu este în spiritul și litera sportului”.

Dacă întrecerea s-ar îngheța
acum, CSU ar încheia pe 3, CFR
ar rămâne campioană, iar FCSB –
vicecampioană. Ar retrograde direct
Voluntari și Chindia, Academica ar
fi la baraj. În cazul ligilor inferioare
ar promova direct UTA și Mioveni,
Turris ar juca pentru a intra în A. FCU
Craiova ar promova în B.

vacanță. Dar nu până la 31 martie,
când, dacă ne uităm pe comunicarea
FRF, e posibil să reînceapă fotbalul
mioritic, ci până la data de 21 aprilie.
Iată comunicatul CSU: „Clubul
Universitatea Craiova a decis să-și
suspende activitatea începând de
astăzi până pe 21 aprilie 2020, dată
la care intenționăm să efectuăm
un cantonament pentru a pregăti
finalul de Play-Off sau noul sezon
competițional, în funcție de deciziile
ce se vor lua la nivel de organizator
de competiție.
În funcție de evoluția situației
pandemiei de COVID-19, data
programată pentru reunire poate
suferi modificări în sensul devansării
sau amânării acesteia”.
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