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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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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09.04

08:00 - 12:00

Craiova

PT 19  -  străzile: Împăratul Traian, Sfinţii 
Apostoli, Anul 1848 şi aleea 1, Mărăşesti, 
Andreescu, Horia, Oituz, Grigorescu, 
Zambilei, Tudor Vladimirescu, Cloşca, 
Victoriei

11:00 - 15:00 PT 21 - străzile - Tudor Vladimirescu, 
General Dragalina, Recunoştinţei, M. Costin, 
Crişului, Jieţului, Petre Carp, Înclinată, Nerva, 
Vânători, Ulmului, Romain Rolland

09:00 - 17:00 Fratoştiţa PTA 1 Fratoştiţa - circ. 1

14:00 - 16:30 PT 111 - străzile: Împăratul Traian, Tudor 
Vladimirescu, Vasile Lupu, Sfinţii Apostoli, 
Ioana Radu, Vasile Lupu, Anul 1848 şi aleea 
Anul 1848, Oborului

09:00 - 17:00 Calopăr, 
Sălcuţa

PTA IMA Panaghia, PTA Sălcuţa, PTA 
Panaghia, PT terţi: PTA Prejbeanu (Fermă) 
Segarcea, PTA SA Panaghia

Sute de oameni, pe drumuri
Nu a trecut nici măcar o lună 

de la instituirea stării de urgenţă 
în România şi deja, tot mai mulţi 
oameni, sunt anunţaţi că rămân fără 
locurile de muncă, fără surse de 
venit. Şi nici măcar de mult lăudatul 
şomaj tehnic promis de stat nu pot 
beneficia. Sunt firme care au decis să 
renunţe efectiv la angajaţi.

Este şi cazul Cummins, care va 
renunţa, conform unor surse, la sute 
de oameni. Aceştia au fost angajaţi pe 
contract de leasing de personal, adică 
sunt la dispoziţia firmei respective. 
Dacă se găseşte de lucru, bine, dacă 
nu... fiecare, la casa lui.

Pe 30 martie, au fost anunţaţi, 
telefonic, că din 7 aprilie le încetează 
contractele de muncă, chiar dacă 
în cazul unora, contractele ar mai 
fi avut valabilitate câteva luni. Şi 
nu, nu vor fi trimişi în şomaj tehnic. 
Speriaţi că nu vor mai avea ce pune 
pe masă, oamenii au apelat la ITM şi 
la jurnalişti.

Între aceştia se află şi o tânără din 
Craiova, angajată din noiembrie 2018, 
prin firma de recrutare Lugera & 
Makler SRL, ca Bobinatoare la Fabrica 
Cummins Generatoare Technologies 
Romania. Soţul ei lucrează la aceeaşi 
firmă. Amândoi vor rămâne fără 
locurile de muncă.

„Nu este vorba că dă afară un 
număr mic de persoane, este vorba 
de 450 aproximativ sau mai mult de 
persoane, fără să ne bage în şomaj 
tehnic.

Și în această fabrică lucrează şi 
familii, soţ şi soţie. Eu şi cu soţul 
meu lucrăm amândoi şi amândoi 
o să fim daţi afară. Ce o să facem 

noi? Ei nu s-au gândit la acest lucru, 
puteau măcar să bage câţiva oameni 
în şomaj tehnic. Dar se pare că pe ei 
nu îi interesează, doar să muncim, 
să tragem, să venim la 11 ore. Ca 
după să îşi facă ei profitul. Cum şi 
ei sunt oameni, şi noi tot oameni 
suntem. Și avem drepturi cu toţi cei 
care sunt preluaţi de Cummins, chiar 
dacă suntem prin firme angajatoare 
Lugera sau Manpower. Am încercat 
azi cu câţiva colegi să vorbim cu 
conducerea, cu domnul director 
Florin Brosteanu, să ne lămurească şi 
pe noi, de ce nu beneficiem de acel 
şomaj tehnic. Și răspunsul dânsului 
a fost foarte simplu şi sec (nu ne 
permitem şi nu avem aprobarea de 
la stat). Noi ce o să facem în această 
situaţie? Unde ne ducem să lucrăm, 
să ne putem permite să ne plătim 

facturile, întreţinerea? În starea în 
care este România”, a sesizat tânăra.

Directorul Cummins ne-a declarat 
că nu poate avea el o opinie, ci firma 
de plasament.

Cei de la firma de leasing de 
personal spun că ar vrea să îi trimită 
pe oameni în şomaj tehnic, dar nu 
doreşte Cummins.

O situaţie similară s-a înregistrat 
şi la spălătoriile auto din Craiova. 

Unele au fost închise pe loc de 
Poliţie, iar angajaţii au fost trimişi 
acasă cu bani doar pentru două 
zile. Alţii, mai norocoşi, au primit 
salariul pe două luni. Angajatorii au 
pregătit documentele şi aşteaptă să 
se lămurească cum pot cere şomaj 
tehnic pentru angajaţi.

„Nu se ştie când şi ce bani vom 
lua. Acum ne uităm unii la alţii că nu 
mai avem bani. Deloc”, spun oamenii.
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Procesul fraudelor cu fonduri europene 
de la Craiova Water Park se reia după 

încheierea stării de urgență
În contextul epidemiei 
de Coronavirus, procesul 
fraudelor cu fonduri 
europene de la Craiova 
Water Park care a 
avut termen luni, 31 
martie a.c., va fi reluat 
la Tribunalul Dolj după 
încetarea stării de 
urgență. Nouă persoane 
și trei firme sunt judecate 
în acest dosar pentru 
infracțiuni între care 
sunt fraude cu fonduri 
europene, dare și luare 
de mită, spălare a banilor, 
fals, respectiv instigare 
și complicitate la aceste 
infracțiuni, la Craiova 
Water Park.

Având în vedere că nu este una 
dintre cauzele urgente, în contextul 
epidemiei de coronavirus, Tribunalul 
Dolj va relua judecarea procesului 
fraudelor cu fonduri europene de la 
Craiova Water Park după încheierea 
stării de urgență.

Reamintim că, pe 28 noiembrie 
2016 s-a înregistrat la Tribunalul 
Dolj dosarul în care procurorii DNA – 
Serviciul Teritorial Craiova au dispus 
trimiterea în judecată a lui Cristian 
Dobre, la data faptelor asociat 
majoritar în cadrul SC Polystart Impex 
SRL, pentru participaţie improprie 
(sub forma instigării) la folosire 
sau prezentare cu rea-credinţă 
de documente ori declaraţii false, 
inexacte sau incomplete, dacă fapta 
are ca rezultat obţinerea pe nedrept 
de fonduri europene cu consecinţe 
deosebit de grave, săvârşită în formă 
continuată (5 acte materiale), dare 
de mită, instigare la infracţiunea de 
spălare a banilor, instigare la fals în 
înscrisuri sub semnătură privată în 
formă continuată (5 acte materiale); 
Luis Guilherme Gomes de Almeida, 
la data faptelor administrator al 
SC Polystart Impex SRL, acuzat de 
participaţie improprie la folosire 
sau prezentare cu rea-credinţă 
de documente ori declaraţii false, 

inexacte sau incomplete, dacă fapta 
are ca rezultat obţinerea pe nedrept 
de fonduri europene cu consecinţe 
deosebit de grave, săvârşită în formă 
continuată (5 acte materiale), dare 
de mită, spălare a banilor, fals în 
înscrisuri sub semnătură privată în 
formă continuată (5 acte materiale); 
Cezar Răzvan Romanescu, diriginte de 
şantier şi reprezentant al SC Project 
THC SRL, acuzat de complicitate 
la participaţie improprie la folosire 
sau prezentare cu rea-credinţă 
de documente ori declaraţii false, 
inexacte sau incomplete, dacă fapta 
are ca rezultat obţinerea pe nedrept 
de fonduri europene cu consecinţe 
deosebit de grave, săvârşită în 
formă continuată (5 acte materiale), 
luare de mită, spălare a banilor, 
fals în înscrisuri sub semnătură 
privată în formă continuată (7 acte 
materiale); cei trei fiind plasați sub 
control judiciar. În plus, în stare de 
libertate au fost deferiți justiției, 
în acest dosar, și Viorel Florescu, 
manager tehnic construcţii civile, 
desemnat prin dispoziţie a primarului 
municipiului Craiova în echipa de 
implementare a proiectului; Tudor 
Răgălie, arhitect; Mariana Sabău şi 
Gheorghe Gavrilă, inginer structurist 
respectiv verificator al proiectului 
tehnic „Craiova Water Park”; Marius 
Florin Romanescu; Irina Liliana 
Cojocaru; precum şi societăţile 
POLYSTART IMPEX, SC PROJECT THC 
SRL şi SC IDP PROIECT SA.

Potrivit anchetatorilor, Primăria 
Craiova a încheiat, pe 6 februarie 
2013, un contract de lucrări cu o 
asociere de firme din care făcea 
parte şi SC Polystart Impex SRL, 
controlată de Cristian Dobre, pentru 
realizarea unui complex de agrement 
acvatic în parcul Tineretului din 
Municipiul Craiova, proiect finanţat 
din fonduri europene, în valoare 
totală de 80.699.200 lei.

„În acest context, în perioada 
2013-2014, inculpatul Dobre Cristian 
a coordonat un întreg mecanism prin 
care au fost denaturate situaţiile 
de lucrări privind realizarea unuia 
dintre obiectivele contractului. În 
acest sens, a fost schimbată integral, 
fără respectarea prevederilor legale, 
structura de rezistenţă a unei clădiri 
din cadrul complexului, urmărindu-
se reducerea costurilor ocazionate 

de execuţia lucrărilor, în raport cu 
proiectul tehnic iniţial şi devizul ofertă, 
astfel încât diferenţa în plus dintre 
sumele de bani solicitate şi obţinute 
din fondurile europene, respectiv 
bugetul naţional şi sumele de bani 
cheltuite pentru execuţia obiectivului 
să fie însuşită pe nedrept”, au reţinut 
anchetatorii în rechizitoriu.

În plus, cu privire la Cristian 
Dobre, procurorii anticorupție au 
consemnat: „Concret, contribuţia 
sa a fost materializată, printre 
altele, astfel: a dispus ca lucrările 
asumate să fie executate în regim de 
antreprenoriat – prin subcontractare, 
în totală contradicţie cu contractul de 
execuţie încheiat cu Primăria Craiova; 
a decis împreună cu inculpatul Luis 
Guilherme Gomes de Almeida de 
a reproiecta integral documentaţia 
tehnică privind structura de rezistenţă 
a unuia dintre obiective pentru 
reducerea semnificativă a cheltuielilor 
de execuţie, având o relaţie directă 
în acest sens cu coordonatorul de 
proiect – arhitect şef Răgălie Tudor; 
s-a implicat direct în stabilirea preţului 
contractat cu furnizorii de materiale; 
a dispus prin intermediul inculpatului 
Luis Guilherme Gomes de Almeida 
ca în relaţia cu beneficiarul lucrării 
să fie înaintate spre decontare în 
intervalul august – decembrie 2013, 
prin intermediul liderului de asociere 
situaţii de lucrări necorespunzătoare 
realităţii în care au fost consemnate 
valori mult superioare cantitativ şi 
efectiv executate, cu consecinţa 
obţinerii unui folos necuvenit de 
4.473.432 lei la care se adaugă TVA 
în valoare de 1.073.623,78 lei; a 
avut în permanenţă reprezentarea 
fraudei realizate şi modalitatea prin 
care s-a asigurat obţinerea folosului 
necuvenit, solicitând şi primind 
în mod regulat, prin intermediul 
inculpatului Luis Guilherme Gomes 
de Almeida, rapoarte din care rezulta 
efectiv diferenţa dintre ce se înainta 
spre decontare beneficiarului şi ce se 
executa efectiv; a cunoscut în mod 
direct că o parte din materiale şi 
manopera decontată către beneficiar, 
aferentă lucrărilor „executate” în 
şantierul Craiova Water Park sunt 
folosite în alte scopuri, sens în care 
personal a dispus subordonaţilor să-i 
fie asfaltată o alee din vecinătatea 
gardului locuinţei sale, fără a fi 

interesat de costuri şi fiind deplin 
conştient că valoarea materialelor 
şi a forţei de muncă va fi decontată 
de societate prin situaţiile de lucrări 
înaintate Primăriei Craiova”, se mai 
arată în rechizitoriu.

O parte din activitatea infracţională 
a lui Dobre, referitoare la derularea şi 
decontarea lucrărilor, a fost cunoscută 
şi de Florescu Viorel, reprezentant al 
Primăriei Craiova, desemnat în echipa 
de implementare a proiectului, dar şi 
de inculpaţii Sabău Mariana şi Gavrilă 
Gheorghe.

„Inculpatul Dobre Cristian, pentru 
a-şi asigura sprijinul dirigintelui de 
şantier Romanescu Cezar Răzvan, 
a remis acestuia, indirect prin 
intermediul altor persoane (inculpaţii 
Luis Guilherme Gomes de Almeida şi 
Cojocaru Irina Liliana), sume de bani 
necuvenite, inclusiv sub forma unui 
contract fictiv de prestări servicii (în 
total 115.426,56 lei şi 7.000 euro). 
Pentru a ascunde şi disimula adevărata 
provenienţă a sumei de 115.426,56 lei, 
obţinută de către dirigintele de şantier 
în modalitatea de mai sus, inculpatul 
Romanescu Marius Florin a semnat şi 
ştampilat două rapoarte de activitate 
ataşate ca documente justificative 
la două facturi fiscale, cunoscând că 
activităţile menţionate în cuprinsul 
acestora nu fuseseră executate”, mai 
arată procurorii.

Potr iv i t  DNA, inculpaţ i i  au 
prejudiciat Primăria Craiova şi 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
totală de 5.547.055 lei (aproximativ 
1.232.678 euro).

În plus, alte două persoane 
implicate în activitatea infracțională 
și-au recunoscut vinovăția pe 
parcursul cercetărilor și au fost 
deja condamnate la câte 3 ani de 
închisoare cu suspendare.

Camelia SÂRBU
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Gorjenii din Diaspora, valuri de reveniri
 în județ. Polițiștii gorjeni, valuri de 

amenzi aplicate

Autoritățile din Gorj sunt nevoite 
să facă față unui val de reveniri 
în județ. Se pare că românii care 
au muncit o vreme în străinătate 
sau pur și simplu au fost plecați în 
alte țări continuă să se întoarcă în 
România. Cel mai probabil, apropierea 
sărbătorilor pascale îi face pe gorjeni 
să vină acasă într-un număr și mai 
mare decât ar fi făcut-o într-o altă 
perioadă a anului.

„Vin mereu persoane conduse 
în coloană, însoțite de poliție și 
jandarmi către județul Gorj. Avem și 
noi echipaje care vor prelua persoane 
de la graniță, pe care le vom duce în 
carantină pentru ca asimptomaticii 
să nu ducă în comunitate acest virus 
periculos. Sperăm să ținem la distanță 
acest virus”, a transmis președintele 
Consiliului Județean Cosmin Popescu.

Polițiștii și jandarmii sunt cu ochii 
pe persoanele ce încalcă regulile, iar 
la amenzi, oamenii legii din Gorj sunt 
printre cei mai aprigi.

Doar în 24 de ore „polițiștii au aplicat 
172 de sancțiuni contravenționale 
pentru nerespectarea condițiilor în care 
se poate realiza circulația persoanelor 
în valoare totală de 220.350 lei. 
Totodată, polițiștii locali au aplicat 6 
de sancțiuni contravenționale, pentru 
nerespectarea Ordonanței Militare 

Nr. 3/2020, în valoare totală de 
1.600 lei. De asemenea, jandarmii 
gorjeni au verificat respectarea 
interdicției de a părăsi locația de 
izolare, ca măsură de prevenire a 
răspândirii  COVID -19, la un număr 
de 199 persoane. Au fost sancționate 
contravențional 24 persoane, din 
Târgu Jiu, Motru, Târgu Cărbunești, 
Rovinari si Novaci, din cauză că nu 
au respectat măsurile de prevenire 
a răspândirii virusului  COVID- 
19. Valoarea totală a amenzilor 
aplicate de jandarmi se ridică la 
suma de 14.800 lei. Efective din 
cadrul Inspectoratului de Jandarmi 

Județean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, 
au executat misiuni de menținere 
a  ordinii publice în zona a 10 
centre de carantină,  însoțirea a 
7 transporturi de persoane spre 
centrele de carantină sau în tranzit 
pe raza județului Gorj, precum și 
asigurarea ordinii publice la punctul 
de triaj constituit la Unitatea de 
Primiri Urgențe din cadrul Spitalului 
Județean Târgu Jiu”, a transmis DSP 
Gorj.

Se pare că românii continuă 
să se întoarcă în țară din diferite 
motive, chair dacă însuși președintele 
României le-a recomandat să nu o 

facă în această perioadă critică: „Se 
apropie sărbătorile pascale. Trebuie 
să le spunem cu tristețe, dar și cu 
sinceritate, să nu vină în acest an 
acasă de sărbători. În Europa, practic 
nu se mai poate circula. Este foarte, 
foarte complicat. Iar atunci când 
totuși vin în țară, conform normelor 
în vigoare stabilite de experți, ei 
trebuie să intre direct în izolare sau în 
carantină, de la caz la caz. Și atunci 
ce rost ar avea să vină, ca să ajungă 
în carantină sau în izolare pentru cel 
puțin două săptămâni?”, a punctat 
Klaus Iohannis.

Pensionări surprinzătoare ale unor medici gorjeni, 
după ce au aflat că trebuie să trateze coronavirusul

Spita lu l  de Urgență Târgu 
Cărbunești a fost desemnat  ca 
unitate care să se ocupe de pacienții 
cu COVID-19. La scurt timp după ce 

a fost luată această decizie, șapte 
cadre medicale ale unității și-au 
depus cererile de pensionare.

„Până acum s-a depus cereri de 

pensionare din partea a cinci asistenți, 
care în maxim două luni atingeau 
vârsta de 65 de ani, a doi medici de 
69 și 66 de ani. Și- au depus demisiile 
un brancardier și o bucătăreasă de la 
Centrul de sănătate Logrești“, a spus 
Constantin Târziu, managerul spitalului 
din Târgu Cărbunești, potrivit igj.ro.

Din spusele conducerii, Spitalul 
de Urgență ar fi un adevărat șantier 
și ar dura aproximativ 10 zile ca 
lucrurile să fie puse la punct: „Încă 
înainte de desemnarea spitalului 
ca unitate care să se ocupe de 
pacienții cu COVID-19, am procurat 
substanțe dezinfectante. Odată 
cu desemnarea noastră ca spital 

COVID-19, lucrurile s-au complicat. 
Ministerul Sănătății ne-a cerut o 
listă cu ce avem nevoie, atât în 
privința substanțelor dezinfectante, 
cât și a materialelor de protecție și 
a aparaturii necesare. Eu am trimis 
o listă cu tot ce este necesar. Din 
momentul desemnării noastre ca 
spital pentru pacienții coronavirus, 
am luat măsuri pentru realizarea unor 
circuite în spital, pentru a-i proteja 
pe pacienți și personalul medical. 
Spitalul este un șantier, iar lucrările 
vor dura până la zece zile, pentru că 
nu-i pot primi pe pacienți în spital, ca 
să pun în pericol viața colegilor mei”.

Cătălin ANGHEL
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Decizii noi luate de Comitetul 
Local pentru Situaţii de Urgenţă al 

municipiului Râmnicu Vâlcea

Comitetul Local pentru Situaţii 
de Urgenţă al municipiului Râmnicu 
Vâlcea a luat noi decizii. În cadrul 
unei ședințe ce a avut loc marți, au 
fost emise dispoziţii în contextul celor 
mai recente evoluţii ale epidemiei de 
coronavirus.

Primul articol al Hotărârii nr. 
6/30.03.2020 vizează Căminul pentru 
Persoane Vârstnice din Ostroveni, a 
cărui activitate se suspendă parţial, pe 
perioada instituirii stării de urgenţă. 
Măsura a fost luată pentru protecţia 
celor 72 de seniori aflaţi aici în 
contextul în care media lor de vârsta 
este de 85 de ani, ceea ce îi face să 
fie extrem de vulnerabili - conform 
tuturor statisticilor de la nivel mondial 
- în faţa epidemiei de coronavirus.

S-a concluzionat că, oricât de 
drastice ar fi măsurile de protecţie 
luate de către personalul medical şi 
administrativ al Centrului la intrarea 
în instituţie (venind de la domiciliile 
proprii, unii folosind mijloace de 
transport în comun), există un risc de 
contaminare, ceea ce ar putea duce, 
aşa cum au fost numeroase cazuri 
în Spania, Polonia, Japonia, Statele 
Unite etc, la tragedii soldate cu zeci 
de decese.

Hotărârea CLSU mai stabileşte că 
pentru persoanele vârstnice ai căror 
aparţinători se află în imposibilitatea 
certă şi dovedită de a le prelua 
pentru această perioadă, se asigură 
în continuare toate serviciile specifice 
Căminului pentru Persoane Vârstnice, 
cu măsuri stricte de respectare a 
metodologiei medicale şi a condiţiilor 
de distanţare socială.

Al doi lea domeniu acoperit 

de HCLSU nr. 6/30.03.2020 mai 
stabileşte, în consecinţa art. 6 din 
Ordonanţa Militară nr. 4/29.03.2020, 
montarea la toate scările celor 
aproximativ 800 de blocuri din 
municipiu a unor preşuri absorbante 
pentru care se va asigura şi soluţia 
dezinfectantă cu care acestea 
să fie îmbibate; covoraşele vor fi 

predate reprezentanţilor asociaţiilor 
de proprietari, care vor avea şi 
responsabilitatea folosirii substanţelor 
dezinfectante, iar Pieţe Prest SA 
va avea în sarcină dezinfectarea 
periodică a scărilor interioare, a 
lifturilor şi a altor spaţii comune de 
la blocurile din municipiu.

Consilierii locali din Bujoreni, convocați într-o 
ședință de urgență

În comuna Bujoreni sunt sute 
de cetăţeni veniţi din străinătate, 
iar  r i scur i le  de răspândire a 
coronavirusului sunt foarte mari. 
Această situație a necesitat convocarea 
unei ședințe de urgență, cu scopul de 
a schimba regulamentul de organizare 

şi funcţionare al Consiliului Local, 
astfel încât, pe perioada stării de 
urgenţă, şedinţele să aibă loc prin 
videoconferinţă.  Chiar primarul 
comunei Gheorghe Gîngu a explciat 
faptul că există atât posibilitatea, 
cât şi obligativitatea de a convoca 
şedinţele prin videoconferinţă, mai 
ales că Primăria Bujoreni este singura 
din judeţ care este digitalizată 
integral prin Smart City.

„În urma ordonanţelor militare şi 
a decretului de stare de urgenţă din 
România, dar şi a adreselor primite 
din partea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor pe durata stării de urgenţă 

Unităţile Administrativ Teritoriale 
vor lua măsuri pentru desfăşurarea 
activităţii, astfel încât să fie evitat pe cât 
posibil contactul direct dintre persoane. 
(…) Am completat regulamentul de 
organizare şi funcţionare al Consiliului 
Local cu toate aceste instrucţiuni 
primite de la Instituţia Prefectului şi 
la fel ca şi alte Unităţi Administrativ 
Teritoriale, aceasta va fi ultima întâlnire 
fizică a dvs în cadrul şedinţelor de 
CL, în această perioadă. Începând de 
azi, materialele le vom publica online 
şi fiecare dintre dvs le va primi pe 
mailul personal sau mailul de serviciu. 
Vom trece la comunicarea cu dvs 

prin videoconferinţă”, a spus primarul 
Gheorghe Gîngu.

Chiar dacă se vorbește despre o 
tensiune între primarul comunei și 
o parte a consilierilor locali, ce nu 
ar fi fost prea încântați de proiectul 
de hotărâre, edilu șef din Bujoreni 
i-a rugat să se detașeze de partea 
electorală: „Detaşaţi-vă de partea 
electorală. Haideţi să vorbim strict 
de situaţia în care ne aflăm. Avem 
posibilitatea să ne vedem legal 
online. În condiţiile actuale este cea 
mai bună variantă”, a fost apelul 
primarului Gheorghe Gîngu.

Cătălin ANGHEL
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Vâlcean, cercetat după ce a mințit autoritățile la Vama Nădlac
Un bărbat din comuna Mitrofani, 

județul Vâlcea, a mințit autorităţile 
vamale cu scopul de a i se permite 
accesul în ţară fără a mai fi supus 
măsurilor de prevenţie în contextul 
COVID – 19. Se pare că acesta a 
susținut că este şofer (transportator). 
Cazul vâlceanului a ajuns în atenția 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Drăgăşani, după ce organele de 
poliţie judiciară din cadrul Secţiei 
3 Poliţie Rurală Suteşti s-au sesizat 
din oficiu.

„În fapt, s-a reţinut că la data de 29 
martie 2020, cu prilejul intrării în ţară 
prin Punctul de Trecere a Frontierei 
Nădlac, venind din zona Germania-
Franţa (zone considerate „roşii”, 
începând cu data de 25.03.2020) 
numitul P.R.D., din com. Mitrofani, 
jud. Vâlcea, a declarat autorităţilor 
vamale aspecte necorespunzătoare 
adevărului, cu scopul de a i se 
permite accesul în ţară fără a mai 
fi supus măsurilor de prevenţie în 
contextul COVID – 19, declarând în 

mod nereal că deţine calitatea de 
şofer (transportator)”, se arată într-
un comunicat al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Drăgăşani.

Urmărirea penală este efectuată 
de lucrătorii de poliţie judiciară din 
cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Suteşti 
sub supravegherea procurorului 
din cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Drăgășani. Cercetările 
continuă în vederea lămuririi tuturor 
împrejurărilor de fapt, această fază 
a cercetărilor constituind o etapă 

a procesului penal reglementată de 
Codul de procedură penală.

Cătălin ANGHEL
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Asistent de la Ambulanţa Mehedinţi, 
infectat cu COVID-19

Un asistent medical  de la 
Ambulanţa Mehedinţi a fost confirmat 
cu noul coronavirus. El nu are 
simptome de boală. Un ambulanţier 
este şi el suspect. Aceştia au 
transportat un pacient despre care 
nu ştiau că este infectat.

Şase angajaţi de la Ambulanţa 
Mehedinţi sunt în izolare la domiciliu 
din 28 martie, după ce au aflat că 
un pacient pe care l-au plimbat două 
zile de la casa acestuia la spital a fost 
confirmat cu coronavirus.

Potrivit reprezentanţilor SAJ 
Mehedinţi, scrie mediafax, toţi 
cei şase angajaţi ai Ambulanţei 
au purtat costume de protecţie 
corespunzătoare şi doar asistentul 
medical a fost confirmat cu Covid-19.

„Au fost şase angajaţi, trei 
echipaje, care au transportat 
pacientul în zilele de 24 şi 26 martie. 

(...) Din cei şase, au fost testaţi şi 
izolaţi la domiciliu doi asistenţi pentru 
că ancheta epidemiologică a stabilit 
că au fost în contact cel mai mult 
cu pacientul, deşi tot personalul a 
avut mijloace de protecţie. La o 
doamnă asistent, testul a ieşit de 
la început negativ şi s-a întors la 
serviciu. La un domn asistent, testul 
a fost neconcludent, în sensul că din 
faringe a ieşit negativ, din nas a ieşit 
neconcludent. S-a repetat testul şi a 
ieşit pozitiv din nas şi tot negativ din 
faringe. S-a considerat că testul este 
pozitiv şi trebuie să continue izolarea 
la domiciliu”, a declarat, pentru sursa 
citată, managerul SAJ Mehedinţi, 
Radu Gandă.

După efectuarea testelor, şi unul 
dintre ambulanţierii care au făcut 
parte din cele trei echipaje SAJ care 
au transportat bolnavul a început să 

aibă simptome, aşa că a fost testat 
şi aşteaptă rezulatele, a mai spus 
Radu Gandă.

Epidemiologii au demarat o 
anchetă. Anchetă fac şi procurorii, 
la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
din Drobeta Turnu Severin, pentru 
zădărnicira combaterii bolilor, după 
ce pacientul cu coronavirus nu a fost 
internat şi nici testat la timp.

Reamintim că bărbatul a fost 
dus cu Ambulanţa, pe 24 martie, la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Tr. 
Severin - Secţia Boli Infecţioase, cu 
deficiențe respiratorii majore. Medicii 
de aici l-au trimis însă acasă şi i-au 
recomandat tratament la domiciliu. 
Două zile mai târziu, starea lui s-a 
agravat. Omul a chemat din nou 
Ambulanţa. A fost dus din nou la 
Secția Boli Infecţioase, de unde a fost 
trimis la Unitatea de Primiri Urgenţe. 

În cele din urmă, pacientul a fost 
testat pentru COVID-19, rezultatul 
fiind pozitiv. El a fost transferat la 
Spitalul de Boli Infecţioase Craiova. 
După ce au aflat rezultatul, angajaţii 
de la Ambulanţa Mehedinţi au 
protestat cerând ca şi ei să fie 
testaţi, nu doar colegii lor din spital. 
Reprezentanţii autorităţilor locale i-au 
asigurat că tuturor celor care au intrat 
în contact direct cu bărbatul le vor fi 
recoltate probe.

Ana-Maria CONSTANTINESCU

Noul compartiment de Terapie Intensivă pentru pacienții cu 
Covid-19, de la Spitalul Drobeta Turnu Severin, este aproape gata

Fosta Secţie ORL din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Drobeta Turnu Severin se va 
transforma în curând într-un 
compartiment pentru tratarea 
pacienţilor cu COVID-19, care vor 
avea nevoie de terapie intensivă. 
Lucrări le de amenajare vor fi 
finalizate în scurt timp.

Președintele Consiliului Județean 
Mehedinți, Aladin Georgescu, a 
vizitat marți noul compartiment și 

a mulțumit constructorilor, dar și 
Băncii Transilvania, pentru donația 
ce a contribuit la reabilitarea secției. 
Acesta a menționat că spațiile vor 
fi dotate cu aparatura necesară în 
câteva zile și pacienții vor putea fii 
primiți în această săptămână.

„Pe de o parte, Spitalul Județean 
a contribuit cu mobilierul și alte 
cheltuieli necesare dotării saloanelor, 
iar pe de altă parte, Consiliul 
Județean Mehedinți va dota spațiile 
cu aparatura medicală necesară 

în câteva zile. A fost o mobilizare 
exemplară din partea tuturor căci, 
până la urmă, în această perioadă 
de criză avem nevoie de unitate și 
solidaritate.

Am primit asigurări că spaţiul va 
fi pregătit să primească pacienţi din 
această săptămână, însă eu sper 
să nu fie nevoie să îl folosim atât 
de rapid. Situaţia de faţă însă ne 
obligă să fim pregătiţi pentru a lupta 
cu acest virus care din păcate nu 
a ocolit judeţul nostru”, a declarat 

președintele Consiliului Județean 
Mehedinți, Aladin Georgescu.

Noul corp de Terapie Intensivă va 
avea pentru început 8 paturi, însă 
capacitatea maximă poate fi extinsă 
până la 15 paturi.

Aici se va amenaja şi un spaţiu 
destinat pacienţilor care fac dializă şi 
sunt diagnosticați cu noul COVID-19, 
pentru ca ei să beneficieze de dializă 
în condiţii speciale.

Cristina PLEȘOIANU

Spitalul Slatina primește 
790.000 de lei din donații

Spitalul Județean de Urgență 
Slatina a primit donații de aproape 
800.000 lei de la agenții economici și 
persoanele fizice din județ. Banii vor 
fi folosiți doar pentru achiziționarea 
de echipamente de protecție și 
substanțe dezinfectante, a anunțat 
managerul Cătălin Rotea.

Sumele notabile, donate de 
companiile și persoanele fizice din 
județ, au fost colectate toate într-
un cont al Spitalului Slatina și vor fi 
folosite exclusiv pentru achiziționarea 
de dezinfectanți și echipamente de 

protecție necesare cadrelor medicale.
Unitatea medicală a primit în total 

aproape 1,8 milioane de lei, un milion 
din fondul de rezervă al Consiliului 
Județean și restul din sponsorizări 
și donații.

„În acest moment, în contul de 
sponsorizări al spitalului avem suma 
de 790.000 lei, aproape 8 miliarde 
(lei vechi n.r.). Consiliul Județean 
ne-a acordat din fondul de rezervă 
un ajutor de 1 milion de lei, din care 
600.000 lei pentru spitalul nostru 
și 400.000 lei pentru echipamente 

necesare ISU și SMURD. În total, 
vorbim de o sumă de aproape 
1,8 milioane lei, bani care sunt în 
conturile trezorerie și din care până 
acum nu s-a cheltuit nici un leu. 
Comenzile făcute pentru asigurarea 
fluxului de materiale necesare și 
dezinfectanți necesare strict pentru 
coronavirus sunt în valoare de 2,2 
milioane lei și vor fi plătite la 60 
de zile de la livrarea produselor”, a 
declarat Cătălin Rotea, managerul 
Spitalului Județean de Urgență 
Slatina.

Managerul a subliniat că toate 
achizițiile vor fi făcute publice pe 
pagina sa de Facebook, fiind precizate 
data achiziției, furnizorii și cantitățile 
de produse, astfel încât comunitatea 
să aibă certitudinea că banii au fost 
cheltuiți eficient.

Cătălin Rotea a ținut să le 
mulțumească tuturor celor care au 
făcut donații și în mod special unei 
pensionare care a mers personal la 
trezorerie, să doneze suma de 8 lei 
pentru unitatea medicală.

Cristina PLEȘOIANU
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Medic din Dolj, în spital, cu coronavirus

Un medic de la Spitalul Filişanilor 
a fost infectat cu noul coronavirus 
şi, potrivit unor surse, a fost internat 
la Infecţioase Craiova după ce s-a 
simţit rău. El este între primele cadre 
medicale care au intrat în contact 
cu bărbatul decedat, confirmat cu 
COVID-19. Este vorba chiar despre 
medicul care a insistat ca pacientul 
să fie testat, intrând în conflict 
cu conducerea unităţii medicale, 
conform unor surse din interiorul 
spitalului.

Reamintim că doljeanul care 
a dat startul deceselor legate de 
coronavirus în România se întorsese 
în ţară, din Franţa, pe 6 martie. Pe 15 
martie a ajuns la Urgenţa Spitalului 
din Filiaşi cu dureri cauzate de boala 
pe care o avea, cancer în stadiu 
terminal. Deşi se ştia că venise din 
zonă de risc, iar unii dintre medici au 
cerut testarea lui încă de la început, 
abia pe 17 martie i-au fost recoltate 
probe pentru a se depista dacă are 
coronavirus. Rezultatul a fost pozitiv, 
iar a doua zi a fost transferat la 
Spitalul de Boli Infecţioase Craiova 
unde a şi decedat.

23 de angajaţi ai spitalului din 
Filiaşi care au intrat în contact cu 
bărbatul au fost testaţi şi trimişi în 
izolare la domiciliu pentru 14 zile. În 
18 martie Compartimentul de Primiri 
Urgenţe de la Filiaşi a fost închis.

În acest caz, procurorii doljeni 
fac cercetări pentru abuz în serviciu 
şi zădărnicirea combaterii bolilor. Cei 
din conducerea spitalului nu ar fi luat 
măsurile necesare pentru a preveni 

Coronavirus. Cine are prioritate la testare
Ministerul Sănătăţii a stabilit un 

algoritm de testare a posibililor pacienţi 
cu coronavirus, precum şi procedurile 
de internare şi externare.

Este vorba despre „recomandări” 
care se bazează pe un document 
elaborat de Comisia Europeană, în 
urma sfatului științific oferit de Centrul 
European de Control al Bolilor (ECDC).

Astfel, prioritizarea testării în ordine 
descrescatoare a importanței este 
următoarea:

- Persoane simptomatice cu istoric 
de călătorie internațională;

- Contacți apropiati simptomatici ai 
cazurilor confirmate;

-  Personal  medico-sani tar 
simptomatic;

- Cazuri de pneumonie fără alta 
etiologie, din TOATE categoriile de 
vârstă și din TOATE spitalele;

- Cazuri de SARI fără altă etiologie, 
din TOATE categoriile de vârstă și din 
TOATE spitalele;

- Persoane instituționalizate 
simptomatice;

- Pacienți înainte de procedura de 
transplant (asimptomatici) și donatorii 
de celule stem hematopoietice înainte 
de donare.

Pentru persoanele simptomatice 
cu istoric de călătorie internațională 
se recomandă izolare în spital dacă 
rezultatul este pozitiv. Pentru cazurile 
infirmate, se recomandă testare 
pentru alți patogeni respiratori și 

externare în momentul în care medicul 
curant consideră că evoluția clinică a 
pacientului o permite. Aceleaşi măsuri 
sunt recomandate şi pentru contacți 
simptomatici ai cazurilor confirmate, 
personal medico-sanitar simptomatic, 
persoanele instituţionalizate.

Pentru cazurile de SARI fără altă 
etiologie, din toate categoriile de vârstă 
și din toate spitalele, se face internarea 
peste noapte. Dacă rezultatul este 
pozitiv la COVID-19, pacientul rămâne 
în izolare.

Pacienţii cu pneumonie, indiferent 
de rezultatul testului, trebuie internaţi. 
Pacienţii care urmează să intre în 
procedură de transplat, precum şi 
donatorii de celule stem vor fi izolaţi 

în spital dacă rezultatul testului este 
pozitiv.

Conform Ministerului Sănătăţii, 
testarea se face doar la recomandarea 
medicului, atât în sistemul public, cât 
și în cel privat de sănătate.

Nu fac obiectul testării, contacţii 
asimptomatici ai cazurilor confirmate, 
inclusiv personalul sanitar. În cazul 
acestora se recomandă izolare la 
domiciliu pentru 14 zile.

Nici  persoanele plasate în 
carantină nu vor fi testate dacă nu 
au simptome.

În aceste cazuri, se recomandă 
t e s t a r ea  numa i  l a  apa r i ţ i a 
simptomelor.

Ana-Maria CONSTANTINESCU

răspândirea virusului.
„Pe rolul Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Filiaşi a fost înregistrat 
la data de 20.03.2020 un dosar 
penal având ca obiect infracţiunile 
de abuz în serviciu şi zădărnicirea 
combaterii bolilor, fapte prevăzute şi 
pedepsite de art. 297 şi art. 352 din 
Codul Penal.

Astfel, la data de 19.03.2020, 
organele de cercetare penală din 
cadrul Inspectoratului de Poliţie 
al Judeţului Dolj – Serviciul de 
Investigare a Criminalităţii Economice 
s-au sesizat din oficiu cu privire la 
faptul că, în perioada 15-19.03.2020, 
funcţionari publici cu funcţie de 
conducere din cadrul Spitalului 
Filişanilor şi-au îndeplinit în mod 
defectuos atribuţiile de serviciu prin 
neluarea măsurilor legale privind 
prevenirea şi combaterea bolilor 
infectocontagioase, fapt ce a avut 
ca urmare răspândirea de către un 
pacient a infecţiei COVID-19.

Prin gestionarea în mod defectuos 
a situaţiei create, un număr de 23 
de cadre medicale din cadrul unităţii 

spitaliceşti au fost izolate la domiciliu, 
secţia primiri-urgenţe a Spitalului 
Filişanilor fiind închisă.

Precizăm că activităţile procedurale 
efectuate în timpul urmăririi penale 
sunt reglementate de Codul de 
procedură penală şi au drept scop 
administrarea probatoriului cu 
respectarea drepturilor şi garanţiilor 
procesuale, precum şi a principiului 
prezumţiei de vinovăţie”, arată 
anchetatorii.

Probleme la centrele de carantină
Mizerie, igrasie, rugină şi gândaci. 

Asta au găsit oamenii care au ajuns în 
centrul de carantină din Calafat. Unii 
dintre ei au protestat şi au preferat 
să-şi petreacă noaptea în maşini. 
Au filmat şi fotografiat camerele în 
care ar fi trebuit să locuiască pentru 
14 zile. După apariţia imaginilor în 
spaţiul public, inspectorii Direcţiei 
de Sănătate Publică Dolj au mers la 
faţa locului şi au decis să îi mute pe 
oameni.

Pe lângă mizerie, aceştia au 
constatat şi defecţiuni ale instalaţiilor 

sanitare, lipsa contractelor pentru 
colectarea de deşeuri cu potenţial 
periculos, dar şi pentru deratizare-
dezinfecție-dezinsecție. În camere 
nu erau materiale şi substanţe de 
curăţenie. Pentru toate acestea, 
Primăria Calafat a fost amendată cu 
30.000 lei.

Şi firma de catering care ducea 
mâncare persoanelor carantinate a 
fost sancţionată cu avertisment pentru 
neinscripţionarea orei pe recipientele 
destinate probelor alimentare.

Inspector i i  DSP au d ispus 
remedierea deficienţelor şi vor merge, 
din nou, în control la Calafat.

Între timp, persoanele care 
fuseseră plasate în carantină în 
Calafat, au fost mutate într-un alt 
centru din judeţ.

Pe de altă parte, persoanele 
carantinate la hotelul Helin din 
Craiova s-au revoltat pentru că vor 
fi trimise acasă fără să fie testate. 
A expirat perioada de carantinare, 
dar în acest timp unii dintre cei aflaţi 
în acest centru au fost confirmaţi 
pozitiv la coronavirus. Alţii au intrat 
în contact cu ei la cafea sau ţigară 
şi acum se tem că au fost infectaţi. 
După noile norme însă, dacă nu au 
simptome, nu vor fi testaţi.

Ieri, în Dolj 2.651 de persoane 
erau izolate voluntar la domiciliu, 720 
de persoane se aflau în carantină, 
194 persoane ieşiseră din carantină, 
iar alte 1.945 au ieșit din izolare 
voluntară la domiciliu.

„Persoanele izolate la domiciliu 
sunt clinic sănătoase și nu prezintă 
simptomatologie specifică afectării de 
către virusul COVID-19”, au transmis 
reprezentanţii Prefecturii Dolj.



HOROSCOP
Configuratia planetara de 

astazi te va indemna puternic 
sa fii afara si aproape de cei 
dragi, dar responsabilitatile 
te pot tine acasa sau la birou. 
Poate ca astepti o livrare sau 
un apel telefonic. 

Afacerile ar putea merge 
foarte bine pentru tine, insa 
schimbarile intense la locul de 
munca ar putea sa te faca sa 
te simti stresat. Intarzierile in 
inceperea noilor proiecte s-ar 
putea dovedi frustrante.

Optiunile tale despre anumite 
probleme intelectuale se schimba 
incet? Daca da, este posibil sa nu fii 
atat de confortabil cu schimbarile. 
Valorile si ideile traditionale ar 
putea parea deosebit de atractive 
pentru tine astazi.

Ai planificat vacanta intr-un 
loc indepartat? 

Probleme neasteptate, 
descurajante ar putea interfera 
cu planurile tale, ceea ce te-ar 
putea face sa te gandesti sa 
anulezi calatoria. 

S-ar putea ca succesul in 
afaceri sa iti vina in cale, dar 
astazi te-ai putea simti putin 
trist si te intrebi de ce, din 
moment ce nu exista niciun 
motiv real sa te simti in acest 
fel.

Problemele banesti ar 
putea sa te duca intr-o stare 
de intuneric pur. La suprafata 
s-ar putea sa para ca nu vei 
putea niciodata sa sortezi toate 
documentele, dar vei face asta. 
Nu renunta.

Astazi te-ai putea simti sfasiat 
intre dorinta de a face un pic de 
exercitiu si o inclinatie puternica de 
a te incolaci pe scaunul tau preferat 
si de a te apuca de lectura. Nu exista 
niciun motiv pentru care nu le poti 
face pe ambele. 

Dragostea ta este in afara 
orasului? Daca da, probabil ca 
te simti putin singur si nesigur. 
Prietenul tau este cel mai 
probabil la fel de plictisit ca tine, 
fie ca tranzactioneaza afaceri sau 
indeplineste obligatiile familiei.

Ai senzatia inconfortabila ca 
ai uitat ceva, dar nu ai idee despre 
ce este vorba? Esti bantuit de 
amintirea unui eveniment trecut 
aparent nesemnificativ, dar nu iti 
poti da seama de ce? Nici nu este 
o idee buna sa observi.

Probabil ca nu vei dori 
sa lucrezi astazi. Poate ca nu 
esti obosit, dar probabil te 
plictisesti, nelinistit si nu poti 
sa te concentrezi. Cel mai 
bine este sa te concentrezi 
asupra rutinelor. 

Daca te-ai gandit sa incepi 
un nou proiect creativ, nu incerca 
sa o faci astazi. Prietenii ar putea 
sa iti atraga si sa iti distraga 
atentia. Alte responsabilitati ar 
putea interfera cu dorinta ta de 
a continua acum. 

Problemele din dragoste ar 
putea parea ca se misca mult mai 
incet decat ti-ai dori. Atat tu, cat 
si partenerul tau romantic s-ar 
putea sa fiti supraincarcati cu 
responsabilitati acum si incapabili 
sa va vedeti mai mult. 

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00  Telejurnal matinal
09:00  Telejurnal 
09:45  Teleshopping  
10:00  Ediţie specială  
11:00  Yanxi, palatul
   suspinelor (R) 
12:00  Telejurnal 
12:30  Teleshopping  
13:00  Ediţie specială
13:15  Discover Romania 
13:30  Pofticioşi, la cratiţă! 
14:00  Telejurnal 
15:00  Akzente 
17:00  Yanxi, palatul suspinelor 
18:00  Nadine 
19:00  Telejurnal  
19:45  Sport  
19:55  Meteo  
20:00  Telejurnal 
21:00  România 9 
22:00  Dispăruţi fără urmă 
23:00  Telejurnal 
00:00  Fotbal: Spania -
   Portugalia 
01:00  Nadine (R) 
02:00  Dispăruţi fără urmă (R) 
02:50  Discover Romania 
03:00  Constructorii de 
   visuri (R)  
03:25  Sport (R)  
03:35  Meteo (R)  
03:40  Telejurnal (R) 
04:30  Vorbeşte corect! (R) 
04:35  Profesioniştii... cu 
   Eugenia Vodă (R) 
05:25  Pofticioşi, la cratiţă! (R) 
05:55  Imnul României  

08:05  S-a născut
   o stea 
10:20  O familie 
   modernă 
10:45  Colette 
12:40  Vârsta inocenței 
14:55  X-Men: Dark Phoenix 
16:50  Omul-Păianjen:
   Departe de casă 
19:00  Complotul
   împotriva Americii 
20:00  Misterul lui Hailey Dean: 
   O rețetă pentru crimă 
21:25  Noi suntem visul:
   moștenirea lui 
   Martin Luther King
22:25  Un pas în
   urma serafimilor 
00:50  2 pistoale 
02:40  Ei nu vor 
   îmbătrâni
04:20  Vineri 13 
06:00  X-Men: Dark Phoenix

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

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  24 de ore 
23:00  Da-i bataie! 
   Local Kombat  
00:00  Stiri Sport.ro  
01:00  Ora exacta
   in sport (R)  
03:00  La bloc 
05:00  Ora exacta
   in sport (R)

07:45  Lacrimi 
   de iubire (R) 
09:00  Teleshopping  
09:15  Vieti la
   rascruce (R) 
11:15  Teleshopping  
11:45  Frumoasa 
   și bestiile (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  Frumoasa
   și bestiile 
21:00  Intre tine 
   si rau 
22:00  Vieti la
   rascruce 
23:00  Lacrimi 
   de iubire 
00:00  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)

07:20  Capri (R) 
08:00  Sacrificii în 
   numele iubirii (R) 
09:30  Teleshopping  
10:00  Starea naţiei (R) 
11:00  Teleshopping  
11:30  Casa: construcţie 
   şi design (R) 
12:00  Teleshopping  
14:00  Sănătate cu stil (R) 
14:30  Teleshopping  
15:05  Focus 
16:00  Capri 
17:00  Sacrificii în 
   numele iubirii 
18:00  Focus 18 
19:00  Mama mea 
   gătește mai bine 
20:00  Comoara lui McCinsey 
22:00  Starea naţiei 

23:00  Povestea unei crime 
01:00  Comoara lui
   McCinsey (R) 
02:00  Cireaşa de pe tort 
03:00  Povestea 
   unei crime (R) 
04:15  Sănătate cu stil 

08:15  Vouă 
08:30  Opriţi timpul! 
10:45  Vouă 
11:45  Baronii 
12:45  Teleshopping  
13:00  Ştiri Naţional TV 
13:15  Vouă 
13:30  Baronii
14:00  Teleshopping  
14:15  Vouă 
14:30  Noblețe (R) 
15:45  Vouă 
16:00  Teleshopping  
16:15  Destine rătăcite (R) 
17:15  Miezul problemei 
18:30  Ştiri Naţional TV 
19:00  Destine rătăcite 
20:00  Dragoste si ura 
21:00  Par impar 
23:30  Ocolul Pământului 
   în 80 de zile (R) 
02:15  Miezul problemei (R) 
03:30  Vouă 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

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  Alaska: Ultima frontieră 
12:00  Comori arhitecturale 
   recuperate 
13:00  Maşini pe alese 
14:00  Goana după aur 
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  Ingineriile istoriei 
22:00  Megastructuri cu 
   Richard Hammond 
23:00  Mistere la muzeu 
00:00  Alaska: Ultima frontieră 
01:00  Comori arhitecturale 
   recuperate 
02:00  Mistere la muzeu 
03:00  Ingineriile istoriei 
04:00  Megastructuri cu
   Richard Hammond 
05:00  Maşini 
   pe alese

HBO EUROSPORT

07:30  Ciclism: CM
08:30  Ciclism: 
   Turul Siciliei
09:40  Curling: CM
14:05  Ciclism: Turul Siciliei
16:45  Ciclism: 
   Istoria ciclismului: 
   GP E3 2013
17:15  Ciclism
17:45  Ciclism: CM
19:00  Ciclism: Turul 
   Siciliei
19:55  Ştirile Eurosport  
20:00  Curling: CM
23:00  Ciclism: CM
23:55  Ştirile Eurosport  
00:00  Ciclism: Turul Siciliei
01:00  Ciclism pe pistă: 
   Seria Celor Şase Zile
02:30  Curling: CM
04:00  Ciclism:
   Turul Siciliei
05:30  Curling: CM

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  Mă numesc Zuleyha 
22:00  B.D. la munte și la mare 
00:00  Știrile Kanal D (R) 
01:00  Puterea dragostei (R) 
04:00  În căutarea 
   adevărului (R) 
05:30  Pastila de râs (R) 
06:00  Teleshopping  
06:30  Pastila de râs 
06:45  Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

07:00  Eu și colonelul (R) 
09:15  La bloc (R) 

11:15  Hei, băiete! Hei, fato! (R) 
13:30  Picnic (R) 
16:00  Sparkle 
18:15  La bloc 
20:30  In spatele liniilor inamice 
22:45  Bonnie și Clyde 
00:45  In spatele liniilor 
   inamice (R) 

PRO 2

PRO X

PRO TV

PRO CINEMA

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

12:00  Observator 
14:00  Mireasa 
16:00  Observator 
17:00  Acces direct 
19:00  Observator 
20:30  Vaiana  
22:30  The Wall -
   Marele Zid  
23:45  Observator 
00:00  Xtra Night Show 
01:00  Băieţi de
   oraş 
02:00  Observator (R) 
02:45  Mireasa (R) 
04:15  Acces direct (R) 
06:00  Observator

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

19:00  Ştirile 
   Pro Tv  
20:30  Las fierbinți 
22:15  Ştirile
   Pro Tv 
22:45  Antiglonț 
00:30  Las fierbinți 
02:00  Lecţii de
   viaţă (R) 
03:00  Vorbeşte 
   lumea (R) 
05:00  Ce spun
   românii (R) 
06:00  Ştirile 
   Pro Tv
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Distribuţie Oltenia se asigură că personalul 
cu funcţii esenţiale rămâne operativ şi în 
siguranţă, prin instituirea de noi soluţii de 

back-up şi izolare la locul de muncă
Începând cu 1 aprilie, dispecerii 

precum şi alte categorii de personal cu 
rol esenţial în alimentarea cu energie 
electrică a Olteniei şi parţial Muntenia 
(judeţele Argeş şi Teleorman) îşi 
vor desfăşura activitatea în condiţii 
de izolare la locul de muncă şi/sau 
adoptând noi reguli de protecţie.

Managementu l  compan ie i 
continuă să aplice toate măsurile 
de siguranţă disponibile pentru 
asigurarea sănătăţii angajaţilor săi, 
dar şi confortul consumatorilor de 
energie electrică, atât casnici, cât şi 
cei cu rol special în oprirea răspândirii 
epidemiei COVID-19 (autorităţi, 
spitale, unităţi de carantinare etc).

Astfel, începând cu 1 aprilie, 
serv ic iu l  de d ispecer izare a l 
Distribuţie Oltenia se va desfăşura 
în următoarele condiţii:

- Serviciul de dispecerizare va fi 
efectuat săptămânal, cu jumătate din 
personalul disponibil, în condiţii de 
izolare, la unul dintre sediile aferente 

activităţii;
- Programul dispecerilor va fi 

de 8 h/tură de serviciu, timp de o 
săptămână;

- Se vor asigura spaţii special 
amenajate pentru perioada de 
repaus/ odihnă, cu toate dotările 
necesare (duşuri, locuri de dormit, 
etc), precum şi asigurarea a trei 
mese calde pe zi, prin contractarea 
unui serviciu de catering;

- Se vor distribui periodic seturi 
de materiale de protecţie (măşti, 
mănuşi, soluţii dezinfectante);

- Personalul de dispecerizare va 
fi izolat de restul personalului din 
clădire;

- După finalizarea unei săptămâni 
de lucru, dispecerii se vor deplasa 
către adresele de domiciliu, unde 
vor rămâne în izolare pentru încă 
o săptămână, când îşi vor reîncepe 
activitatea;

- Cealaltă jumătate a personalului 
de dispeceri, care nu este prezentă la 

tura de serviciu, va rămâne în izolare, 
la domiciliu, până la momentul 
intrării în tură;

- Se va asigura rezervarea 
reciprocă în SCADA a reţelei de înaltă 
tensiune între dispeceratele DEO;

- Se vor organiza două centre 
suplimentare de rezervă pentru 
activitatea de dispecerizare de înaltă 
şi medie tensiune, în două din staţiile 
de transformare din zona Distribuţie 
Oltenia, suplimentare celor patru 
deja stabilite în Piteşti şi Craiova;

- Izolarea la locul de muncă 
se va realiza şi pentru o parte din 
electricienii de exploatare staţii 
precum şi pentru specialiştii SCADA.

La nivelul echipelor operative de 
electricieni din teren şi a electricienilor 
exploatare staţii de transformare, 
Distribuţie Oltenia a intensificat 
măsurile de precauţie, reducând 
la minimum posibi l  contactul 
prelungit cu personalul prestatorilor 
sau semnarea documentelor cu 

consumatorii de energie. Toate 
activităţile care necesită semnătura 
consumatorilor vor fi semnate 
individual de către personalul 
operativ, sub menţiunea situaţie de 
urgenţă.

Totodată, operatorul a modificat 
programul electricienilor astfel încât 
aceştia să nu lucreze în echipe 
mai mari de două – trei persoane 
şi să rămână riguroşi în aplicarea 
şi respectarea procedurilor de 
siguranţă impuse de contextul actual 
(purtarea mănuşilor şi măştilor de 
protecţie, efectuarea schimbului de 
tură în spaţii deschise, la distanţe 
mai mari de 2 metri, dezinfectarea 
maşinilor, respectiv a zonelor de 
lucru la începerea turei, renunţarea 
la folosirea mijloacelor de transport 
în comun, folosirea echipamentelor 
de protecţie de unică folosinţă, a 
ochelarilor de protecţie etc).

Distribuție Oltenia

POLITICĂ | PMP propune plata online a tuturor taxelor și 
impozitelor locale către primării și decontarea de stat a 

primei semnături electronice
Într-o adresă înaintată prim-

ministrului Ludovic Orban, Partidul 
Mișcarea Populară cere noi măsuri 
pentru digitalizarea serviciilor publice 
din România, în contextul crizei 
Covid-19: plata online a tuturor 
taxelor ș i  impozite lor locale, 
actualizarea paginilor online ale 
primăriilor, simplificarea procedurilor 
pentru obţ inerea semnătur i i 
electronice și decontarea de stat a 
primei semnături electronice.

„PMP apreciază că legislația 
adoptată de Guvern privind utilizarea 
înscrisurilor în formă electronică la 
nivelul autorităţilor şi instituţiilor 
publice este un pas important, dar 
insuficient în procesul de digitalizare a 
acestor servicii. România se clasează 
pe ultimul loc în Uniunea Europeană 
la capitolul digitalizarea administraţiei 
publice din cauza cadrului legislativ 
deficitar, a infrastructurii tehnologice 
neuniformizate în cadrul instituţiilor 
publice, şi din cauza lipsei de 
preocupare în ceea ce priveşte 

dezvoltarea competenţelor digitale 
necesare în aparatul administrativ. 
În demersul început de Guvern 
pentru digitalizarea administrației, 
investiţiile în crearea infrastructurii 
tehnologice şi a site-urilor web 
publice, care sunt uşor de navigat şi 
conţin informaţii complete ar trebui să 
fie prioritare. Tocmai de aceea, PMP 
vă solicită să introduceți în programul 
de digitalizare a administrației 
patru propuneri esențiale pentru 
funcționarea acestuia”, se spune în 
scrisoarea semnată de Eugen Tomac, 
președintele PMP.

Prima propunere a PMP obligă 
Unitățile Administrativ Teritoriale 
să își actualizeze, în maximum 
30 de zile, paginile de prezentare 
online pentru ca cetățenii să poată 
comunica direct cu Primăriile. De 
asemenea, PMP susține că trebuie 
construite portaluri specifice în cadrul 
site-urilor în aşa fel încât să poată fi 
completate acolo cererile specifice 
sau încărcate formulare. Măsura este 

necesară pentru a pune în aplicare 
cât mai eficient OUG privind utilizarea 
înscrisurilor în formă electronică la 
nivelul autorităţilor şi instituţiilor 
publice, aprobată de Guvern în 
30.03.2020.

Cea de-a doua propunere se 
referă la extinderea, la nivelul fiecărei 
Primării, a proiectului de plăți online 
ale tuturor taxelor și impozitelor 
prin programul www.ghiseul.ro, 
gestionat împreună cu Agenția pentru 
Digitalizarea României. Toți cetățenii 
români trebuie să aibă acces la acest 
instrument prin care să-și poată achita 
contribuțiile către stat, în relația cu 
autoritățile publice locale, prin sistemul 
bancar online.

PMP propune, de asemenea, 
simplificarea procedurilor pentru 
obţinerea semnăturii electronice – 
chiar prin certificare online. În acest 
moment, toate firmele care oferă 
această certificare solicită prezenţa 
fizică a cetăţenilor pentru identificarea 
acestora. Or, în contextul pandemiei de 

coronavirus, prezenţa în număr mare 
este strict interzisă prin ordonanţele 
militare succesiv emise.

Nu în ultimul rând, PMP susține 
că prima înregistrare a semnăturii 
electronice de către fiecare persoană 
fizică sau juridică ar trebui să fie 
decontată de stat. Bugetul nu ar 
fi puternic afectat, mai ales că 
o asemenea măsură ar reduce 
birocraţia, ar mări numărul solicitărilor, 
ar eficientiza aparatul administrativ şi 
ar reduce interacţiunile de la ghişeu.

„La nivel guvernamental, trebuie 
să aveți în vedere adaptarea continuă 
a cadrului instituţional şi legislativ 
pentru susţinerea digitalizării, cât şi 
centralizarea informaţiilor într-o bază 
de date comună tuturor instituţiilor 
publice, respectiv îmbunătăţirea 
calităţii datelor prin încorporarea 
feedback-ului venit de la utilizatori”, 
mai spune liderul PMP în scrisoarea 
adresată prim-ministrului Ludovic 
Orban.

PMP
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Fratele lui Petre Grigoraș a 
murit din cauza COVID 19

Fostul antrenor al celor de la 
Pandurii Târgu Jiu, Petre Grigoraș, 
trece printr-o perioadă extrem de 
grea. Fratele tehnicianului a murit 
din cauza coronavirusului la începutul 
săptămânii. Drama a fost cu atât mai 
mare cu cât Grigoraș nici măcar nu 
a putut participa la înmormântarea 
fratelui său.

„Trăiesc foarte prost această 
per ioadă. Luni mi-a muri t  un 
frate de coronavirus, am și alte 
probleme. El era în Zemeș, (n.r. - o 
comună de lângă Moinești), în zona 
Bacăului, a fost răpus de această 
boală la 59 de ani. N-am putut 
merge la înmormântare. Astăzi în 5 
minute l-au băgat în mormânt, fără 
slujbă, familia este în carantină, 

este îngrozitor, dar asta-i viața”, 
a explicat Petre Grigoraș pentru 
doarromania.ro.

Acum, antrenorul se află la 
Constanța. Grigoraș este sub contract 
cu Foresta Suceava și spune că 
ține legătura constant cu cei din 
conducerea clubului.

„Eu sunt în Constanța acum, 
acasă. Am plecat de pe 12 martie de 
când s-a oprit campionatul. Atât eu, 
cât și o parte dintre fotbaliștii care 
erau din alte localități. Am discutat 
cu conducătorii, cu oamenii de acolo, 
vorbesc cu ei în fiecare zi. De la club 
deocamdată nu este nimeni infectat. 
Nici jucători, nici angajați. Dar sigur 
că există o stare de teamă. Mie n-o 
să-mi fie frică să revin pentru că 
sunt convins că atunci când se va 
putea juca fotbal vom fi cât de cât în 
siguranță”, a mai spus fostul tehnician 
al Pandurilor.
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CSM Târgu Jiu continuă 
rezilierea contractelor

După ce s-a despărțit de jucătorii 
Darien McClain şi Yohanny Dalembert, 
Clubul Sportiv Municipal Târgu Jiu a 
reziliat alte două contracte. Este vorba 
despre doi baschetbaliști sârbi care 
au renunțat la remunerația lunară 
pentru a merge alături de familiile 
lor. Se pare că în plină pandemie, fără 
posibilitatea de a desfășura activități, 
sportivii aleg să meargă acasă. 

„Din cauza incertitudinii provocate 
de pandemia de coronavirus, Liga 
Națională de Baschet Masculin a 
României și-a suspendat activitatea 
până la o dată ce va fi anunţată 
ulterior. În acest context mulţi dintre 
sportivii care activează la cluburile din 
România şi-au manifestat dorinţa de 
a înceta raporturile contractuale cu 
echipele de care aparţin pentru a se 
reîntoarce în ţările din care provin, 
alături de familiile lor. În această 
situaţie se află şi clubul CSM Târgu 
Jiu. După cei doi nord americani, 
McClain şi Dalembert, şi jucătorii 
sârbi din lotul echipei de baschet 
al CSM Târgu Jiu, Jovan Djurasevic 

(Nr. 9) şi Stefan Andrejevic (Nr. 44) 
şi-au reziliat contractele cu gruparea 
gorjeană. În urma discuţiilor avute 
cu conducerea clubului gorjean, cei 
doi jucători şi-au exprimat dorinţa 
de a reveni la gruparea din Târgu Jiu 
la startul sezonului viitor”, susține 
coducerea Clubului CSM Târgu Jiu.

Ca și în cazul celorlalte plecări, 
jucătorii și-au reziliat contractele cu 
formația gorjeană pe cale amiabilă.

„CSM Târgu J iu a încheiat 
raporturile contractuale cu jucătorii 
Jovan Djurasevic şi Stefan Andrejevic, 
pe cale amiabilă, cu acordul ambelor 
părți, începând cu data de 31 martie 
2020. La fel ca în cazul jucătorilor 
nord americani, pauza prelungită din 
Liga Naţională provocată de epidemia 
de coronavirus i-a determinat şi pe cei 
doi sportivi sârbi să ceară încetarea 
raporturilor contractuale cu clubul 
gorjean, pentru a se întoarce în 
ţările lor. Clubul nostru le mulţumeşte 
celor doi jucători pentru efortul 
depus în tricoul echipei de baschet 
CSM Târgu Jiu şi le urează mult 
succes în continuare. Mulţumim, 
Jovan Djurasevic! Mulţumim, Stefan 
Andrejevic!”, a transmis Robert 
Bălăeț, potrivit igj.ro.
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Becali: „Rotaru e idiot să 
dea bani degeaba?”

Criza pe care coronavirusul a 
adus-o în fotbal l-a făcut până 
și pe unul dintre cei mai bogați 
oameni din fotbalul românesc să 
se îngrijoreze pentru finanțele 
clubului pe care îl patronează. Gigi 
Becali a redus salariile cu 50%, 
pentru majoritatea jucători lor. 
Sunt cinci fotbaliști ce vor intra 
în șomaj tehnic. Totodată, cu 
Soiledis şi Planic nu s-ar fi ajuns 
la o înțelegere.

Șeful suprem de la FCSB este 
convins că şi celelalte cluburi 
din fotbalul românesc vor urma 
exemplul echipei conduse de la 
palat, chiar și patronii rivalelor de 
la CSU Craiova şi CFR Cluj.

„Nu mă interesează de alţii şi 
nici nu este frumos să vorbesc eu 
despre alţii. Dar sunt sigur că o să-i 
bage în şomaj tehnic sau vor lua 
exemplul meu să scadă salariile. 
Ăsta, Rotaru, de la Craiova, e băiat 
deştept, eu aşa spun, pentru că a 
facut bani, nu? Păi, e idiot să dea 
bani degeaba? Sau Neluţu Varga, 
că şi el a făcut bani mulţi şi ştie 
cum e, e idiot să dea bani fără 
să ia nimic? Probabil că străinii 
nu vor, nu acceptă asta, dar n-ai 
cum altfel. O să vină decizie de la 
UEFA, o să vedeţi. Probabil că se 
va da posibilitatea să negociezi cu 
jucătorul. Adică să spună se scad 
contractele cu, nu ştiu, 50 la sută. 
Şi să poţi negocia cu jucătorul dacă 
e dispus să lase mai mult. Şi dacă 
nu vrea să poată pleca liber de 
contract. Eu aşa cred”, a spus Gigi 
Becali la emisiunea Fotbal Club.

Deocamdată, la CFR Cluj nu s-a 
pus problema despre suspendarea 
sau micșorarea contractelor: „Nu 
n i  s-a t ransmis n imic  despre 
bani. Așteptăm săptămâna asta, 
săptămâna viitoare să vedem ce 
se va întâmpla. Nu am emoții dacă 
vă referiți la bani, la înjumătățirea 
salariilor”, a spus Păun, jucătorul 
formației din Gruia, la Fotbal Club.

Președintele clubului din Bănie, 
Sor in  Cârțu,  a  anunțat  că la 
Craiova nu se pune problema de 
suspendarea contractelor, cel puțin 

nu în viitorul apropiat.
„Dacă întreruperea este în 

jurul a două luni, nu se va umbla 
la salariile jucătorilor. Am avut o 
discuție în sensul ăsta cu domnul 
Rotaru și mi-a explicat acest lucru. 
Jucătorii pot sta liniștiți. Nu știu 
ce va fi dacă se prelungește mai 
mult perioada asta, dacă vor fi 
3-4 luni... E normal să suferi în 
privința bugetului, e problemă 
de ticketing, e vorba de sponsor, 
vă dați seama că toți au suferit 
pierderi. În situația asta, de doar 
2 luni, la noi nu se va umbla la 
salariile jucătorilor”, a spus Sorin 
Cârțu la Pro X.

Gică Craioveanu spune că la 
Craiova este totul în regulă şi dă 
asigurări că la formaţia din Bănie, 
salariile nu vor fi tăiate: „Nu! Noi 
cred că suntem cel mai serios 
club din România! La Craiova nu 
se vor opri salariile! Şi nici nu se 
vor micşora! Chiar dacă e criză. 
Sunt mândru de acest lucru!”, 
a mărturisit Craioveanu, pentru 
Telekom Sport.


