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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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SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 6 APRLIE – 12 APRILIE 2020

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

10.04
08:00 - 12:00

Craiova

PT 217 - străzile:  Rovinari, Ioana Radu, 
Anul 1848 şi aleile aferente, Vânători Vasile 
Lupu, General Dragalina, Înclinată, General 
Magheru

11:00 - 15:00 PT 672 - străzile: Petre Carp, Crişului

09:00 - 17:00 Fratoştiţa PTA 1 Fratoştiţa - circ. 3
14:00 - 16:30 PT 754 - str. Jieţ, Comisariat Armată

07.04

14:00 - 16:30
PT 311 - str. Calea Bucureşti, zona blocurilor: 
A 4, A 5, A 6, A 7, P 2, P 3, P 4, P 5,  C 4, C 5  
şi spaţiile comerciale aferente, Oficiul Poştal

08:00 - 12:00

Craiova

PT 52 - străzile: Nanterre şi complex 
Nanterre, Calea Bucureşti, zona blocurilor: 
A 4, A 5, A 6, C 1, C 2, C 3, C 4, C 5, D 9, T 
3, T 4, A 4, A  5, F, Complex  Rotonda, club 
Electroputere, C.T.

11:00 - 15:00 PT 55 - str. Calea Bucureşti, zona blocurilor: 
P2, P3, P4, P5, C6, C7, D11, D12, I11, A8, 
C.T., străzile: Horia, Nanterre, Cloşca

09:00 - 17:00 Fratoştiţa PTA 1 Fratoştiţa - circ. 1
09:00 - 17:00 PT terţi: PTA Eco Sistem CetateCetate

09:00 - 17:00 Plopşor, 
Sălcuţa, 

Vela, 
Orodel

Plopşor, Sălcuţa, Tencănău, Vela, Căciulatu, 
Gubaucea, Viorica, Suharu, Bucovicior, 
Bechet (Orodel) - integral, PT terţi: PTA SA 
Căciulatu, PTA CAP Sălcuţa

Asociaţia Pro Consumatori: Propunem îngheţarea 
preţurilor la produsele agroalimentare necesare 

unui trai de subzistenţă, pentru 12 luni
Asociaţia Pro Consumatori (APC) 

solicită Guvernului îngheţarea preţurilor 
la produsele agroalimentare care 
formează coşul de consum al populaţiei 
corespunzător unui trai de subzistenţă, 
pe o durată de un an.

„Având în vedere îngrijorările care există 
vis-a-vis de continuarea creşterii preţurilor, 
experţii Asociaţiei Pro Consumatori au 
înţeles dificultăţile financiare cu care 
se confruntă atât executivul ţării, cât 
şi societăţile comerciale din domeniul 
agroalimentar în această perioadă de 
criză generată de epidemia COVID-19, 
drept pentru care propunem Guvernului 
României îngheţarea preţurilor la produsele 
agroalimentare necesare unui trai de 
subzistenţă pentru o perioadă de 12 luni. 
În opinia nutriţioniştilor americani, o femeie 
adultă care nu depune eforturi fizice 
deosebite are nevoie zilnic de un aport 
caloric cuprins între 1.200 - 1.600 de calorii, 
pentru a-şi menţine sănătatea şi greutatea 
optimă, în timp ce un bărbat sedentar are 
nevoie de 1.600 - 2.400 de calorii/zi”, sunt 
de părere reprezentanţii Asociaţiei, într-un 
comunicat transmis joi AGERPRES.

În opinia experţilor APC, coroborat cu 
recomandările unor experţi în alimentaţie 
raţională, precum şi cu rezultatele unor 
studii realizate de Institutul Naţional de 
Statistică (INS) şi Institutul de Cercetare a 
Calităţii Vieţii (ICCV), plafonarea preţurilor 
în situaţia stării de urgenţă trebuie realizată 
la următoarele produse, considerate de 
bază pentru un trai de subzistenţă: pâine 
(franzelă, 300 grame), făină neagră de 
grâu, mălai, carne de porc (carne pentru 
gătit din spată de porc), carne de pui (pui 
grill), ouă, lapte 3,5% grăsime, telemea 
de oaie cu 50% grăsime, telemea de vacă 

42% grăsime, iaurt 3,5% grăsime, unt 
65% grăsime, ulei de floarea soarelui, 
pastă de tomate 24%, ceapă, morcov, 
usturoi, pătrunjel, cartofi, fasole, mere, 
zahăr, gem de caise/prune, cafea.

„În situaţia în care 80% dintre români 
îşi fac cumpărăturile în marile structuri 
comerciale de tip supermarket, respectiv 
hipermarket, în actuala stare de urgenţă 
generată de COVID-19, Guvernul României 
şi Parlamentul României trebuie să îngheţe 
preţurile alimentelor care formează coşul de 
consum pentru un trai de subzistenţă şi să 
oblige aceste structuri comerciale să asigure 
prezenţa produselor în oferta lor comercială. 
Totodată, este imperios necesar, având în 
vedere creşterile nejustificate de preţuri la 
unele produse de strictă necesitate, atât 
alimentare, cât şi nealimentare, ca statul să 
monitorizeze în permanenţă aceste preţuri, 
iar creşterile de preţuri, pe perioada stării 
de urgenţă şi până în momentul în care 
economia se stabilizează, să fie aprobate 
de ANAF numai în baza prezentării unor 
metodologii de calcul care să prezinte 
structura tuturor elementelor de costuri, 
iar adaosul comercial să nu fie mai mare 
de 10%, la care trebuie adăugată şi rata 
anuală a inflaţiei prognozate de BNR”, 
declară Costel Stanciu, preşedintele APC.

Conform estimărilor organizaţiei, 
bugetul lunar al unei femei pensionar 
pentru un trai de subzistenţă este de 
358,44 lei, bugetul lunar al unui bărbat 
pensionar pentru un trai de subzistenţă 
este de 302,61 lei, în timp ce bugetul 
lunar al unei familii standard, formată din 
doi adulţi şi doi copii, pentru un trai de 
subzistenţă, este egal cu 1.110 lei.

Recent, ministrul Agriculturi şi 
Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a declarat 

că nu este benefic ca statul să plafoneze, 
în mod arbitrar, preţurile la raft, dar „dacă 
lucrurile se vor agrava şi dacă unii nu vor 
respecta aceste reguli, sigur că va fi nevoie 
şi de intervenţie”.

„Nu este benefic ca statul, în mod 
arbitrar, să plafoneze preţul la raft. Această 
plafonare a preţurilor ar trebui să fie 
consecinţa înţelegerii între producător, 
procesator şi comerciant în care fiecare inel 
al acestui lanţ trofic să negocieze marja de 
adaos sau marja de profit în aşa fel încât 
toţi să treacă peste această criză. Pe unele 
filiere de produs, acest lucru se întâmplă. 
Dacă lucrurile se vor agrava şi dacă unii 
nu vor respecta aceste reguli, sigur că va 
fi nevoie şi de intervenţia statului, dar până 
atunci Protecţia Consumatorului sau cei de 
la Consiliul Concurenţei pot să ia măsuri 
asupra celor care nu respectă aceste reguli 
de bun simţ. Nu aş vrea să se ajungă ca 
statul să impună nişte preţuri, pentru că 
acestea ar fi impuse arbitrar şi ar fi foarte, 

foarte greu de gestionat. Primii care ar 
pierde ar fi producătorii şi procesatorii 
mici, care de regulă sunt români. Cei mari 
ar rezista pe piaţă, au stocuri şi suficientă 
forţă”, a afirmat oficialul.

Asociaţia Pro Consumatori este o 
organizaţie neguvernamentală, apolitică 
şi nonprofit, înfiinţată încă din anul 1990, 
care are ca principal obiectiv apărarea, 
promovarea şi reprezentarea prin toate 
mijloacele legale ale drepturilor şi 
intereselor consumatorilor în raporturile 
cu agenţii economici şi instituţiile statului.

O preocupare permanentă a asociaţiei 
în ultimii ani a constituit-o utilizarea 
testelor comparative pe produse şi 
servicii ca mijloc de informare, educare şi 
îmbunătăţire a situaţiei economice şi sociale 
a consumatorilor.

La nivel naţional Asociaţia Pro 
Consumatori a fost recunoscută prin HG 
nr. 1106/2005 ca fiind de utilitate publică.

AGERPRES
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Rejudecarea procesului pentru 

împușcăturile din Centrul Vechi al 
Craiovei, amânată pentru luna mai

Rejudecarea procesului în 
care craioveanul Ion Pavel 
Surdu, fiul defunctului 
avocat Surdu, împreună 
cu alți trei craioveni, a 
fost condamnat pentru 
tulburarea ordinii şi 
liniştii publice, uz de 
armă fără drept şi portul 
de cuţit fără drept, după 
ce au tras cu pistolul 
după Andrei Lazăr și un 
prieten al acestuia, în 
vara anului 2016, a fost 
amânată pentru luna mai, 
din cauza epidemiei de 
coronavirus. Judecătoria 
Craiova i-a condamnat 
pe trei dintre inculpați la 
pedepse cu suspendare și 
câte 80 de zile de muncă 
în folosul comunității, în 
timp ce al patrulea, care 
mai avea o sentință cu 
suspendare, a primit 2 ani 
și 8 luni de închisoare cu 
executare. Atât inculpații, 
cât și procurorii au făcut 
apel, iar Curtea de Apel 
Craiova a hotărât să 
se rejudece procesul 
la Judecătoria Craiova, 
decizia fiind definitivă.

La ultimul termen, Judecătoria 
Craiova a anunțat că amână pentru 
19 mai a.c. procesul lui Ion Pavel 
Surdu, condamnat împreună cu alți 
trei craioveni, pentru împușcăturile 
din Centrul Vechi al Craiovei.

„Având în vedere măsur i le 
adoptate la nivelul Consi l iului 
Superior al Magistraturii, dar şi 
la nivelul Judecătoriei Craiova în 
data de 11.03.2020 cu privire la 

necesitatea prevenirii răspândirii 
infecţiilor respiratorii cauzate de 
coronavirus, preschimbă termenul 
de judecată la data de 19.05.2020, 
termen pentru care se vor cita părţile 
conform încheierii anterioare, cu 
menţiunea că, în funcţie de evoluţia 
evenimentelor mai sus menţionate, 
este posibilă acordarea inclusiv a 
unui alt termen de judecată ulterior 
termenului din data de 19.05.2020, 
urmând ca părţile să fie din timp 
înştiinţate. Se vor înştiinţa telefonic 
domnii avocaţi”, după cum se arată 
în încheierea de ședință a instanței.

Reamintim că, în urmă cu doi ani, 
mai exact pe 6 iulie 2018, Judecătoria 
Craiova i-a condamnat pe Ion Pavel 
Surdu la 2 ani şi 8 luni închisoare cu 
suspendare pe durata unui termen 
de încercare de 4 ani și 80 de zile de 
muncă în folosul comunității, Mihai 
Deculescu și Sandu Vitan au primit 
câte 2 ani și 4 luni de închisoare cu 
suspendare pe durata unui termen 
de încercare de 4 ani și 80 de zile de 
muncă în folosul comunității, iar Irinel 
Coandă zis Charlie a primit 2 ani și 8 
luni închisoare cu executare.

„Lazăre, ce căutaţi mă aici? 
Vă omor”
Pe 21 octombrie 2016 s-a 

înregistrat la Judecătoria Craiova 
dosarul în care au fost trimişi în 
judecată Ion Pavel Surdu, fost 
Boboc Surdu, Marian Irinel Coandă, 
zis Charlie, Sandu Vitan şi Mihai 

Deculescu, pentru tulburarea ordinii 
şi liniştii publice, uz de armă fără 
drept şi portul de cuţit fără drept. 
Surdu a fost acuzat că, împreună cu 
complicii săi, a mers la petrecerea 
organizată, pe 1 iulie, de Andrei 
Lazăr, fiul judecătoarei Liliana Lazăr, 
care a activat la Secția Civilă a 
Judecătoriei Craiova ulterior ajungând 
la Judecătoria Mangalia, la barul 
Paletts din Craiova, și a făcut scandal. 
În rechizitoriul întocmit la finalizarea 
cercetărilor, procurorii Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Dolj au reţinut că: 
pe 1 iulie 2016, persoana vătămată 
Lazăr Andrei împreună cu concubina 
sa au dat o petrecere de deschidere 
a barului Pallets, din centrul vechi 
al Craiovei, la care s-au strâns mai 
multe persoane. În jurul orei 04.05 
(n.r. pe 2 iulie), Lazăr Andrei se afla 
la masă împreună cu Ioan Florin, 
zis „Cocostârc”, şi alte persoane. La 
un moment dat, persoana vătămată 
Lazăr Andrei l-a auzit pe unul dintre 
prietenii săi spunând: „Bă, ăla nu 
e Michel?”, apoi s-a întors să vadă 
ce se întâmplă, moment în care i-a 
văzut pe inculpaţii Deculescu Mihai, 
poreclit „Michel” şi Vitan Sandu, 
poreclit „Gârmanu”, care aveau 
fiecare câte un cuţit în mână, lungi 
de circa 40 cm. Cu aceeaşi ocazie l-a 
auzit pe „Michel” când a zis: „Lazăre, 
ce căutaţi mă aici? Vă omor!”, iar pe 
partea stângă, l-a văzut pe inculpatul 
Surdu Ion Pavel care avea în mână 
un pistol cu care a început să tragă 

în direcţia lui. În această împrejurare 
persoana vătămată Lazăr Andrei a 
fost împuşcat în partea superioară a 
piciorului drept, a văzut că îi curgea 
sânge şi le-a arătat şi prietenilor 
săi plaga provocată prin împuşcare. 
Grupul agresorilor a continuat să 
se apropie de cei aflaţi la mese, 
care între timp se aflau în agitaţie, 
aruncând cu pahare şi scaune, în 
intenţia de a se apăra de atac, timp în 
care Surdu Ion Pavel a tras cu pistolul 
în continuare către Lazăr Andrei şi 
prietenii acestuia, rănind-o la piciorul 
stâng pe persoana vătămată Ioan 
Florin. Realizând că situaţia era 
foarte gravă, persoana vătămată 
Lazăr Andrei s-a întors către masă 
şi pentru a se apăra, considerând că 
viaţa lui şi a celor din anturajul său 
sunt în pericol, a luat de pe masă un 
cuţit pe care îl folosise mai devreme 
la tăierea unui pepene verde, dar nu 
a lovit pe nimeni cu el, ci doar l-a 
ţinut în mână pentru auto apărare, 
pentru situaţia în care ceilalţi l-ar fi 
lovit cu cuţitele. Inculpaţii Deculescu 
Mihai, poreclit „Michel” şi Vitan 
Sandu, poreclit „Gârmanu” au venit 
către Lazăr Andrei şi au încercat să 
îl lovească cu cuţitele, dar acesta 
s-a ferit. Din grupul agresorilor s-a 
distins şi inculpatul Coandă Mihai 
Irinel zis Charlie care avea tras 
peste faţă un tricou şi purta un cuţit 
cu care ameninţa persoanele din 
grupul celor aflate la terasa PALLETS, 
pentru ca mai apoi să arunce cu 
cărămizi în direcţia aceluiaşi grup. (…) 
Agresiunea a durat circa 2-3 minute, 
după care grupul atacator a plecat 
în aceeaşi direcţie din care veniseră, 
lăsând în urma lor multe cărămizi, 
mese răsturnate şi scaune.

Victimele, Andrei Lazăr şi Florin 
Ioan, au plecat la spital, pentru a li 
se acorda îngrijiri medicale, medicii 
legiști stabilind că, pentru leziunile 
suferite amândoi au nevoie pentru 
vindecare un număr de 12-14 zile de 
îngrijiri medicale.

Printre atacatori s-a numărat şi 
Marian Irinel Coandă, zis Charlie 
(unul dintre liderii facţiunii Sezione 
Ultra) și cercetat sub control judiciar, 
iar ulterior trimis în judecată de 
procurorii Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dolj și pentru încăierarea 
petrecută la barul ON/OFF de pe 
strada A. I. Cuza, din Craiova.
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IPJ Gorj a reluat activitatea de 
examinare pentru reducerea perioadei 

de suspendare a permisului

Inspectoratu l  de Pol i ț ie  a l 
Județului Gorj a reluat activitatea 
de examinare pentru reducerea 
perioadei de suspendare a permisului 
de conducere.

„Având în vedere prevederile art. 
106, alin. 1 conform cărora titularul 
unui permis de conducere eliberat 
de către o autoritate română sau 
străină susţine, la cerere, testul de 
verificare a cunoaşterii regulilor de 
circulaţie până în a 30-a zi, inclusiv, a 
perioadei de suspendare a exercitării 
dreptului de a conduce pentru care 

poate solicita reducerea perioadei 
de suspendare, vă comunicăm faptul 
că la nivelul Serviciului Rutier Gorj 
se reia activitatea de examinare, în 
data de 02.04.2020, ora 10:00, în 
SALA PRESEI a Stadionului Municipal 
Târgu Jiu”, se arată într-un comunicat 
al IPJ Gorj.

Ulterior, examenul se va susține 
săptămânal, în zilele de marți și 
joi, ora 09:00, în aceeași locație. 
Persoanele care se vor prezenta 
pentru susținerea examenului de 
reducere a perioadei de suspendare 
sunt obligate să respecte prevederile 
Ordonanțelor Militare în vigoare și 
să ia toate măsurile de protecție 
individuală.

Un gorjean a încălcat un ordin de protecție
 și și-a bătut soția

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, 
din comuna Licurici, și-a bătut soția, 
chiar dacă acesta nu avea voie să se 
apropie de femeie. Poliția emisese 

deja un ordin de protecție provizoriu.
„La data de 1 aprilie a.c., polițiști 

din cadrul Secției 8 Poliţie Rurală 
Stoina au fost sesizaţi prin apelul 112 
de o femeie, de 37 de ani, din comuna 
Licurici, cu privire la faptul că soțul său, 
de 44 de ani, nu a respectat ordinul 
de protecție provizoriu și ar fi pătruns 
în locuința soției sale, fără drept, 
ocazie cu care ar fi exercitat acte de 
violență împotriva sa”, se arată într-un 
comunicat emis de IPJ Gorj.

Se pare că, în ciuda ordinului de 
protecție, cei doi locuiau împreună, 

iar după ce au consumat băuturi 
alcoolice, soții s-au certat. Dintr-un 
conflict verbal, bărbatul ar fi ajuns 
să-și lovească soția.

„Din primele cercetări efectuate 
de polițiști la fața locului a reieșit 
faptul că, deşi bărbatului i s-a interzis 
prin ordinul de protecţie provizoriu, 
emis la data de 10 martie a.c., 
de Judecătoria Târgu Cărbunești, 
pentru o perioadă de 30 zile, să 
revină în locuința comună și să aibă 
orice contact cu partea vătămată, 
cei doi locuiau efectiv împreună 

de aproximativ două săptămâni, 
iar în cursul zilei de ieri, după ce 
ar fi consumat împreună băuturi 
alcoolice, între aceștia s-ar fi iscat un 
conflict, în urma căruia bărbatul ar fi 
exercitat acte de violență împotriva 
soției sale, fără a-i provoca leziuni 
vizibile”, au mai transmis polițiștii.

În cauză a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârş ir i i 
infracțiunilor de violență domestică și 
nerespectarea prevederilor ordinului 
de protecţie.

Cătălin ANGHEL

Doi ciobani s-au luat la bătaie pe un 
câmp din Ursați

Un bărbat în vârstă de 48 de ani 
a ajuns pe mâna poliției după ce a 
bătut un tânăr. Victima, un băiat de 
21 de ani, a cerut ajutorul oamenilor 
legii. Se pare că în momentul în care 
conflictul a început, cei doi se  aflau 
cu oile la păscut, în Ursați. Într-un 
moment de furie, ciobanul de 48 de 
ani l-a lovit pe tânăr cu o bâtă din 
lemn în zona brațelor. Pe numele 
agresorului a fost întocmit dosar 
penal.

„Poliț ișt i din cadrul Pol iţ iei 
Municipiului Târgu Jiu au fost  sesizați 
prin apelul 112 de un tânăr, de 21 de 
ani, din municipiul Sighetu Marmației, 

județul Maramureș, despre faptul 
că în cursul aceleiași zile, în timp ce 
supraveghea ovinele la păscut, în 
pădurea Ursați, a avut un conflict 
spontan cu un bărbat, de 48 de ani, 
din municipiul Motru, ambii ciobani, 
în urma căruia ar fi fost lovit de către 
acesta cu un obiect contondent, din 
material lemnos, în zona brațelor”, au 
transmis polițiștii gorjeni.

În cauză a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
lovire sau alte violențe. Persoana 
vătămată nu a solicitat acordarea de 
îngrijiri medicale.

Cătălin ANGHEL
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Gest superb al unei polițiste din Vâlcea: 
„Am onoarea să vă salut”

O polițistă din județul Vâlcea a 
câștigat respectul multor oameni după 
ce gestul ei față de un medic a fost 
făcut public. O cheamă Alexandra, 
are 21 de ani și este din comuna 
Făurești. Este polițistă la București, 
iar de câteva zile, a devenit una 
dintre cele mai cunoscute persoane 
din cadrul MAI.

Un doctor ieșit din gardă, luni de 
dimineață, în București, a fost oprit 
în trafic fiind la volan. Alexandra, 
polițista vâlceancă, i-a cerut actele și 
a luat poziția de drepți când acesta 
i-a prezentat legitimația de medic, și 
l-a salutat militărește.

„Ea este Alexandra, polițista 
care a avut acea reacție admirabilă 
față de medicul pe care l-a oprit în 
trafic. Întâmplarea s-a petrecut ieri 
dimineață, atunci când Alexandra a 
fost de serviciu în zona Unirii. Era în 
jur de 7 când a oprit un autoturism 
pentru control. Prin geamul ușor 
întredeschis, de la o distanță sigură, 

Alexandra i s-a adresat celui de la 
volan:

– Bună dimineața! Vă rog să-mi 
prezentați adeverința sau declarația 
pe proprie răspundere și documentul 
de identitate! Vă rog, să le ridicați la 
nivelul geamului pentru a le putea 
vedea.

– Bună dimineața! Uitați cartea de 
identitate, iar aceasta este legitimația. 
Sunt medic, acum am ieșit din gardă 
și merg spre acasă.

În acel moment, Alexandra a făcut 
un pas în spate, cât să poată fi văzută 
mai bine, a luat poziția drepți și a dus 
mâna la caschetă.

– Am onoarea să vă salut, domnule 
doctor! Noi vă mulțumim pentru tot 
ceea ce faceți. Vă asigurăm de toată 
prețuirea noastră! CU RESPECT!

– Vă salut și eu, a spus medicul, 
făcând același gest. Vă rog frumos 
să aveți grijă de dumneavoastră. O 
zi ușoară!

Alexandra este promoția 2019, 
iar duminică, pe 5 aprilie, împlinește 
21 de ani.

Acum, însă, are un singur regret: 

medicul pe care l-a oprit nu a văzut 
că, pe sub masca de protecție, salutul 
ei a fost însoțit și de un zâmbet. 
Domnule doctor, Alexandra vă salută, 

de data aceasta cu zâmbet!”, se 
arată într-un comunicat al MAI, prin 
care Alexandra a fost prezentată 
românilor.

Salvamont Vâlcea s-a 
implicat în lupta împotriva 

coronavirusului

Serviciul Salvamont Vâlcea 
s-a implicat în lupta împotriva 
coronav i rusu lu i  ș i  a  început 
confecționarea unor viziere de 
protecție pe care să le ofere cadrelor 
medicale din spitalele vâlcene.

„În urmă cu două săptămâni, 
am început confecționarea unor 
viziere de protecție pe care să le 
oferim cadrelor medicale din spitalele 
vâlcene. Fiindcă vrem să fim alături 
de personalul medical vâlcean, aflat 
în prima linie a luptei cu noul tip de 
coronavirus, vom continua acțiunea 
noastră și vom confecționa mult 
mai multe viziere de protecție”, se 
arată într-un comunicat al Serviciului 

Salvamont Vâlcea.
 Președinte al Consiliului Județean 

Vâlcea a contribuit personal la 
achiziționarea de materiale pentru 
confecționarea primelor 400 de 
viziere.

„În demersul nostru, ne-am 
bucurat de sprij inul domnului 
președinte al Consiliului Județean 
Vâlcea, Constantin Rădulescu, 
care a contribuit, și personal, la 
achiziționarea de materiale pentru 
confecționarea primelor 400 de 
viziere și care ne va rămâne alături 
în continuare”, au mai precizat 
reprezentanții Salvamont.

Cătălin ANGHEL

Serviciile de transport 
persoane din județul Vâlcea 
au renunțat la multe curse

Consiliul Județean Vâlcea a 
anunțat că mai multe trasee pe care 
transportul de persoane circulă în 
județ vor suferi modificări. Astfel, 
unele rute vor fi închise definitive, pe 
altele vor fi reduse cursele, în timp 
ce câteva vor rămâne neschimbate.

„Așa cum vă informam în 
comunicatele noastre precedente, 
urmare evoluției, la nivel național, a 
situației actuale și a măsurilor impuse de 
decretarea stării de urgență, serviciile de 
transport rutier contra cost de persoane, 
prin curse regulate, în județul Vâlcea, 
au suferit modificări. Revenim asupra 
acestor informări, pentru a vă comunica 
noile modificări aduse graficelor de 
circulație de operatorii de transport 
care își desfășoară activitatea la nivelul 
județului Vâlcea”, se arată într-un 
comunicat al Consiliului Județean Vâlcea.

Reprezentanții județului susțin 
că nu există pârghii legale prin care 
operatorii de transport să poată fi 
determinați să efectueze serviciile 
de transport.

„Anunțuri le operatori lor cu 

informații referitoare la efectuarea 
curselor de pe traseele județene au 
fost deja afișate în autogări, capete 
de trasee și mijloace de transport. 
Până la adoptarea unor măsuri de 
către Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor 
sau de către Comitetul Național 
pentru Situații de Urgență nu există 
pârghii legale prin care operatorii de 
transport să poată fi determinați să 
efectueze serviciile de transport”, se 
mai arată în comunicatul Consiliului 
Județean Vâlcea.

Anunțul a fost postat pe pagina 
oficială de Facebook a CJ Vâlcea, 
acolo unde vâlcenii nu au ezitat să 
reacționeze acid legat de deciziile 
luate pentru transportul de persoane.

O tânără se întreabă cum va mai 
ajunge la serviciu:„ Pentru traseele 
pe care s-au suspendat total cursele, 
respectiv Rm. Vâlcea Golești și a pus 
cineva întrebarea cum se poate face 
naveta la serviciu”.

Cătălin ANGHEL
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5 saloane, complet reabilitate, la Secția 
de Boli Infecțioase a Spitalului Județean 

Drobeta Turnu Severin
De la 1 apri l ie, unul dintre 

pavilioanele Secției de Boli Infecțioase 
ale Spitalului Județean de Urgență 
Drobeta Turnu Severin are cinci 
saloane reabilitate complet și pregătite 
pentru internarea mehedințenilor 
suspecți de COVID-19.

Președintele Consiliului Județean 
Mehedinți, Aladin Georgescu, a 
menționat că lucrările s-au făcut în 
regim de urgență, în mai puțin de trei 
săptămâni, iar costurile vor fi achitate 
din bugetul C.J. Valoarea totală a 
lucrărilor este de 550.000 lei.

„Cu toate că întreaga clădire urma 
să fie reabilitată pe fonduri europene, 
până la acest moment nu s-a ajuns 
cu procedurile de licitație publică la 
stadiul de a începe efectiv lucrările, iar 

din această cauză am fost nevoiți să 
găsim o altă variantă de a moderniza, 
în regim de urgență, măcar un sfert 
din clădire. Iată-ne astăzi, la nici trei 
săptămâni de când am luat această 
decizie, că reușim să recepționăm 
lucrările pentru cinci saloane cu baie 
proprie și rețea de oxigen în cazul în 
care pacienții au patologii cu forme 
pulmonare. Constat că s-a făcut o 
treabă bună, spațiul arată impecabil 
acum și este pregătit din toate 
punctele de vedere să primească 
pacienți, deși îmi doresc ca nimeni să 
nu ajungă să fie internat aici. Chiar în 
ședința de Consiliu Județean de ieri, 
am alocat din bugetul propriu suma de 
550.000 lei pentru achitarea acestor 
lucrări”, a declarat președintele 
Consiliului Județean Mehedinți, Aladin 

Georgescu.
În saloanele proaspăt reabilitate, 

Spitalul Județean a adus paturi și 
noptiere noi. Procedurile continuă 

pentru achiziț ia de aparatură 
medicală absolut necesară în lupta 
cu noul coronavirus.

Cristina PLEȘOIANU

Medicii de familie din 
Mehedinți cer ajutorul Consiliului 

Județean pentru achiziția 
materialelor de protecție

Asociația Medicilor de Familie din 
Mehedinți a cerut ajutorul Consiliului 
Județean Mehedinți pentru dotarea 
cabinetelor medicale din județ cu 
materiale de protecție împotriva 
coronavirus.

Aladin Georgescu, președintele 
C.J. Mehedinți, a afirmat că medicii 
de familie au parte de o expunere 
ridicată în această perioadă și de 
aceea existența materialelor de 
protecție este o necesitate.

„Pentru că medicii de familie au o 
expunere ridicată în această perioadă 
întrucât intră în contact cu pacienții 
care nu au probleme grave încât să 
solicite ambulanța și e bine ca aceștia 
să apeleze la medici de familie, 
consider că trebuie sprijiniți”, a spus 
președintele C.J. Mehedinți.

Toate cele 130 cabinete existente 
la nivelul județului au nevoie de 
echipamente de protecție, a căror 
valoare totală depășește 300 000 lei. 
Potrivit conducerii C.J., finanțarea din 
fonduri europene este o posibilitate, 
dar ar dura prea mult timp, motiv 
pentru se va încerca obținerea 
acestor echipamente din stocul primit 
de la  Departamentul pentru Situații 

de Urgență Mehedinți.
„Ca sursă de finanțare, noi putem 

apela la fonduri europene pe care le 
putem atrage în această perioadă 
pentru astfel de echipamente de 
protecție.

Pentru că această soluție necesită 
un timp mai mare de achiziție, 
în calitate de vicepreședinte al 
Comitetului Județean pentru Situații 
de Urgență Mehedinți, am solicitat 
membrilor adoptarea unei hotărâri 
prin care, din stocul de echipamente 
de protecție care se primesc de la 
Departamentul pentru Situații de 
Urgență, să fie repartizate astfel 
de echipamente și către cele 130 
de cabinete medicale în care își 
desfășoară activitatea medicii de 
familie și asistentele medicale. 
Așteptăm găsirea unei soluții la acest 
nivel în măsura în care va fi identificată 
în cel mai scurt timp”, declarat 
președintele Consiliului Județean 
Mehedinți, Aladin Georgescu.

În paralel, la Consiliul Județean, 
s-a demarat procedura de atragere 
a fondurilor europene pentru aceste 
echipamente.

Cristina PLEȘOIANU

 8 cazuri confirmate 
cu COVID-19 și 270 de 
persoane în carantină

Potrivit Direcției de Sănătate 
Publică din Olt, la nivelul județului 
au fost confirmate 8 cazuri de 
coronavirus. Joi dimineața, 270 de 
persoane se aflau în carantină și 
1.614 sunt autoizolate.

Grupul de Comunicare Strategică 
raportează opt cazuri confirmate cu 
coronavirus, în judeţul Olt, faţă de 
şase câte erau cunoscute până acum, 
scrie Realitatea de Olt.

Cele șase cazuri confirmate și 
cunoscute, din judeţul Olt, sunt: un 
bărbat în vârstă de 51 de ani, din 
Caracal, un tânăr în vârstă de 22 de 

ani, din Slatina, o femeie în vârstă 
de 21 de ani, din Slatina, un copil 
în vârstă de un an şi două luni din 
Slatina, o femeie în vârstă de 72 de 
ani, din Sârbii Măgura, un bărbat în 
vârstă de 53 de ani, din Drăgăneşti-
Olt.

Joi dimineață, 1.614 oameni 
se aflau în autoizolare, iar 2.001 
persoane au ieșit până acum din 
acest regim restrictiv. În carantină, 
la nivelul județului Olt, sunt 270 
persoane și 67 persoane ieşite din 
regimul de carantinare.

Cristina PLEȘOIANU
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Lupta împotriva coronavirus continuă 
la Craiova. Dotări importante la 

Spitalul de Infecţioase
Spitalul de Boli Infecțioase 
Victor Babeș din Craiova 
a primit un sistem REAL 
TIME PCR pentru depistarea 
infecției cu coronavirus. 
Sistemul, achiziţionat cu 
bani de la Primăria Craiova, 
permite spitalului să 
efectueze de șase ori mai 
multe teste pe zi față de 
capacitatea de până acum. 
Şi alte dotări necesare în 
lupta împotriva coronavirus 
au ajuns la unitatea 
medicală craioveană.

Sistemul REAL TIME PCR a fost 
cumpărat de spital și finanțat de 
Primăria Craiova cu suma de 616 mii 
lei. În cel mai scurt timp va fi pus în 
funcţiune.

„Adminstrația craioveană dă 
dovadă de implicare în lupta împotriva 
coronavirusului, iar siguranța unui 
sistem medical eficient este una din 
prioritățile momentului. Pe lângă 
măsurile pe care le-am luat în vederea 
prevenirii răspândirii virusului, 
atenția noastră se îndreaptă către 
toți cei în nevoie: persoane suspecte 
sau bolnave, dar și către medici 
și personalul din spitale care, mai 
mult ca oricând, au nevoie de toate 
dotările necesare”, a declarat Mihail 
Genoiu, Primarul Municipiului Craiova.

Con fo rm  rep re zen t an ţ i l o r 
municipalităţii, este vorba despre o 
linie de biologie moleculară complet 
automată (inclusiv combina de 
stocare).

„Acest echipament modern 
permite Spitalului Victor Babeș să 
efectueze de șase ori mai multe teste 
pe zi față de capacitatea de până 
acum, dar și cu un cost mult mai mic 
pentru fiecare testare în parte.

Sistemul oferă rezultate în timp 
foarte scurt, cu costuri minime și 
fără erori. În plus, fiind vorba de o 
linie complet automată de testare, 
personalul poate fi relocat către alte 
necesități sau urgențe”, transmit 
reprezentanţii Primăriei.

Pe de altă parte, studenţii craioveni, 

cu sprijinul firmei SIM SECURITY SRL, 
au realizat o „poartă de dezinfectare” 
pentru cadrele medicale ale Spitalului 
de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din 
Craiova. „Poarta a fost amplasată 
la intrarea în unitate și permite 
personalului să se dezinfecteze rapid 
pe toată suprafața corpului, fără a 
intra în contact cu suprafețe potențial 
contaminate”, spun studenţii.

Asociația Studenților Facultății de 
Științe Sociale din Craiova (ASFSSC) şi 
Convenția Organizațiilor Studențești 
(COS) derulează în această perioadă 
cea de-a VI-a ediție a proiectului 
„Fabrica de fericire”, iar tema este 
acum „În lupta cu COVID-19”.

Ei încearcă să ajute persoanele 
vulnerabile și aflate în dificultate 
în Municipiul Craiova, respectiv 
persoanele peste 65 de ani, persoane 
cu handicap și persoane fără venituri, 
prin distribuirea de alimente și 
medicamente de către voluntari. Toți 
voluntarii sunt echipați cu măști de 
protecție, mănuși și combinezoane 
de unică folosință și folosesc soluții 
dezinfectante.

„În principal, lucrăm cu Direcția 
Generală de Asistență Socială Craiova, 
dar preluăm și solicitări care ne 
sunt adresate direct. Personalul 
Direcției ne transmite o listă cu 
cazurile, adresele și numerele de 
telefon, iar noi luăm legătura cu 
respectivele persoane și preluăm 
listele de alimente și medicamente 
necesare. În același timp, persoanele 
aflate în dificultate ne apelează 
și în mod direct, la telefon, iar 
voluntarii din call center preiau toate 
informațiile necesare și le transmit 
voluntarilor disponibili. Încercăm să 
răspundem la cât mai multe solicitări, 
în limita posibilităților”, a declarat 
coordonatorul echipelor de voluntari, 
Ionuț Ene.

SCJU se bazează pe donaţii
Medicii de la Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă (SCJU) din Craiova au 
primit echipamente din sponsorizări. 
Cele solicitate Ministerului Sănătăţii, 
încă de săptămâna trecută, nu au 
ajuns.

„Noi am solicitat, săptămâna 
trecută, echipament necesar pentru 
această perioadă. Până acum nu 
am primit nimic. Este o problemă 

cu furnizorii, cu stocurile. La spitalul 
nostru încă nu avem o situație critică. 
Am mai avut sponsorizări. M-au sunat 
și cei de la ISU și ne-au spus că ne 
mai dau echipamente. Comenzi am 
dat, dar nu se găsesc cele necesare”, 
a declarat managerul SCJU Craiova, 
Teodor Sas.

Pe de altă parte, Sas a precizat 
că medicii de la SCJU Craiova nu 
demisionează.

S-a înregistrat o singură demisie, 
a unui brancardier, și mai sunt 
doi medici care se pensionează la 
limită de vârstă. Concedii medicale 
sunt mai multe, spune directorul, 
dar nu „exagerat” comparativ cu o 
altă perioadă a anului. Poliția face 
verificări cu privire la demisia cadrelor 
medicale din această perioadă.

Poliţia Dolj a cerut de la Direcţia 
de Sănătate Publică (DSP) datele de 
identificare ale personalului medical 
din judeţ care a demisionat şi se va 
verifica motivul demisiilor.

DSP Dolj a transmis solicitarea 
către spitalele din judeţ.

„Având în vedere solicitarea 
Inspectoratului de Poliţie Dolj - 
Serv ic iu lu i  de  Invest igare  a 
Criminalităţii Economice transmisă 
cu adresa nr. 160508/01.04.2020, 
vă rugăm să ne comunicaţi datele 
de identificare ale personalului 
medical (medici, medici rezidenţi) şi 
personalului sanitar mediu care în 
perioada 01.03.2020 - 01.04.2020 
şi-a depus demisia din activitate”, se 
arată într-un document obţinut de 
ştiripesurse.ro.

Coronavirus. 54 de 
infectaţi în Oltenia. 

22, doar în Dolj
22 de doljeni au fost infectaţi 

cu coronavirus, de la începutul 
epidemiei în România, doi dintre 
ei decedând, după cum a transmis, 
oficial, Grupul de Comunicare 
Strategică (GCS).

În judeţul Olt s-au infectat 8 
oameni, în Mehedinţi – 10, dintre 
care o persoană a decedat, în Gorj 
– 7, în Vâlcea-7.

În total, 54 de olteni au fost 
diagnosticaţi cu COVID-19. Doljul 

a raportat, până ieri, 8 externări 
din Spitalul de Infecţioase.

Conform Prefecturii Dolj, ieri, 
în judeţ, 2.232 de persoane erau 
izolate voluntar la domiciliu, 705 
persoane se aflau în carantină, 272 
de persoane au ieșit din carantină, 
iar alte 2.455 au ieșit din izolare 
voluntară la domiciliu.

La nivel naţional au fost 
înregistrate 98 de decese.

Ana-Maria CONSTANTINESCU



HOROSCOP
Ar putea fi dificil pentru 

tine sa gandesti la ceva anume 
azi. 

Evita confuzia din timpul 
zilei centrandu-te periodic si 
separa-ti sentimentele tale de 
drama celorlalti din jurul tau.

Ziua de astazi ar putea fi plina 
cu rasuciri neasteptate, viraje si 
cotituri pe drumul tau, pentru care 
s-ar putea sa nu fii pregatit. Se 
pare ca cineva a uitat sa instaleze 
semnul care avertizeaza asupra 
curbelor ascutite. 

Libertatea este un aspect 
cheie al vietii de astazi. 

S-ar putea sa descoperi 
ca creierul tau doreste sa se 
elibereze si sa urmareasca 
modur i  de  gand i re  ma i 
independente. 

Te-ai putea gandi la cateva 
lucruri bizare astazi. 

S-ar putea sa te conduca 
intr-o directie care nu se refera la 
situatia ta actuala. Intelepciunea 
poate fi gasita in cele mai 
improbabile locuri.

Oamenii sunt capabili sa 
fie la fel de incapatanati ca tine 
in gandirea lor de azi. Aceasta 
poate fi o reteta pentru un 
adevarat dezastru daca nu esti 
atent. Deschide-ti orizonturile si 
ia mai multe din parerile altora. 

Gandirea ta este solida 
si clara astazi, dar alti oameni 
ti-ar putea contesta puterea 
mentala. Nu-i lasa pe altii sa-ti 
puna seminte de indoiala in cap 
cu privire la felul in care abordezi 
o problema. 

Te-ai putea uita la un strain 
doar o secunda suplimentara in timp 
ce treci pe strada astazi. Tendinta ta 
catre nou si bizar este mai puternica 
decat de obicei si esti tras in directii 
mentale diferite. Mergi mai departe 
si prezinta-te acelui strain. 

Ai putea avea sentimentul 
ca ceva nu este in regula astazi. 
Probabil este doar perspectiva ta 
care are nevoie de unele ajustari. 
Scoate-ti binoclul si concentreaza-
te un pic mai mult, astfel incat sa 
poti da inapoi.

Pe masura ce lucrezi incet 
si constant pentru atingerea 
obiectivelor tale, realizezi ca pot fi 
obstacole neasteptate pe parcurs. 
Nu poti planifica totul, asa ca nu 
te descuraja astazi cand unele 
variabile nebune apar din nicaieri. 

N a t u ra  t a  s en s i b i l a 
poate sa aduca tulburari in 
gandirea ta astazi. Dintr-o 
data, o explozie de informatii 
neasteptate iti poate veni 
in cale si arunca o cheie in 
procesul tau mental. 

In general este destul de 
clar ca nu iti este frica sa le spui 
oamenilor ce crezi . Poate ca este 
timpul sa fii mai expresiv in ceea 
ce simti. S-ar putea ca procesul 
tau mental sa fie oprit in ziua de 
azi, distrus de o situatie.

S-ar putea sa intampini 
unele distrageri mentale care te 
atrag in directii diferite astazi. 
S-ar putea sa existe o batalie 
intre intern si extern. Realizeaza 
ca a fi in mijloc este in avantajul 
tau. 
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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  Opre Roma 
16:00  EURO polis 
17:00  Yanxi, palatul 
   suspinelor 
18:00  Nadine 
19:00  Telejurnal
19:45  Sport  
19:55  Meteo  
20:00  Telejurnal 
21:09  Marquise 
23:00  Telejurnal 
00:00  Fotbal: 
   Brazilia - Olanda 
01:00  Nadine (R) 
02:00  Marquise (R) 
03:55  Sport (R)  
04:05  Meteo (R)  
04:10  Izolaţi în
   România (R) 
04:35  Garantat 100% (R) 
05:25  Pofticioşi, 
   la cratiţă! (R) 
05:55  Imnul României  
06:00  Teleshopping

07:55  Mica sirenă: 
   Începuturile lui Ariel 
09:10  Omul-Păianjen:  
   Departe de casă 
11:20  Misterul lui Hailey Dean:
   O rețetă pentru crimă 
12:45  Good Will Hunting 
14:50  Ocean’s 8:   
   Jaf cu clasă 
16:40  Pe platourile
   de filmare 
17:10  Ucenicul vrăjitor 
19:00  Glumeam! 
19:30  Glumeam! 
20:00  ZeroZeroZero 
21:10  Fosse/Verdon 
22:10  Cartea morților 
23:40  Vineri 13 
01:20  Înrudiți 
03:00  Un gigolo 
   de doi bani 
04:30  Cartea morților 
06:00  Julie și Julia

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) 
10:15  Intre tine 
   si rau (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  Camera de râs 
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  15 
22:00  Trăsniți (R) 
00:30  15 (R) 
03:00  60 de minute
   cu Alexandru
   Constantin  
04:30  Nimeni nu-i 
   perfect 
05:50  Focus (R) 

08:15  Vouă 
08:30  Tradiţii de la bunica 
09:45  Dragoste si ura (R) 
10:45  Vouă 
11:45  Baronii 
12:45  Teleshopping  
13:00  Ştiri Naţional TV 
13:15  Vouă 
13:30  Specialişti în sănătate (R) 
14:00  Teleshopping  
14:15  Tradiţii de la bunica 
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  Winnetou - 3. Teil 
23:00  Domnul și
   doamna Smith (R) 
01:45  Miezul problemei (R) 
03:00  Albumul Naţional 

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  Megastructuri cu 
   Richard Hammond 
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  Indigenii din Alaska 
22:00  Mistere în
   sălbăticie 
23:00  Goana după aur 
00:00  Alaska: 
   Ultima frontieră 
01:00  Comori arhitecturale 
   recuperate 
02:00  Mistere la muzeu 
03:00  Indigenii din Alaska 
04:00  Mistere în sălbăticie 
05:00  Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:30  Ciclism: CM
09:30  Curling: CM
10:30  Ciclism: Turul Siciliei
11:15  Ciclism: CM
12:00  Ciclism pe pistă: Seria
   Celor Şase Zile
15:30  Ciclism: Turul Siciliei
16:45  Ciclism pe pistă: 
   Seria Celor Şase Zile
18:00  Ciclism: Istoria 
   ciclismului: GP E3 2013
18:30  Ciclism
19:00  Ciclism: Turul Siciliei
19:55  Ştirile
   Eurosport  
20:00  Curling: CM
00:00  Ştirile Eurosport  
00:05  Ciclism: Turul Siciliei
00:50  Ciclism pe pistă: Seria
   Celor Şase Zile
01:30  înot: Circuitul Nordic
   la înot
02:30  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  Vulturii de noapte 
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 (R)  
06:30  Pastila de râs 
06:45  Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:00  La bloc (R) 

10:30  Picnic (R) 
13:00  Eu și colonelul (R) 
15:15  Inapoi in Florida 
18:15  La bloc 
20:30  Al doilea hotel Marigold 
23:00  Poltergeist 
01:00  Lupul (R) 
03:15  Poltergeist (R) 
04:45  La bloc (R) 
06:15  Inapoi in Florida (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  Terminator: 
   Genisys 
22:30  Jack Reacher. 
   Un glonț la țintă 
00:30  Asia Express -
   Drumul comorilor (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  Românii
   au talent 
23:30  Acoperitul
02:00  Antiglonț (R) 
03:30  Lecţii 
   de viaţă (R) 
04:15  Vorbeşte 
   lumea (R) 
06:00  Ce se întâmplă 
   doctore ? (R) 
06:30  Arena 
   bucătarilor (R)
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Facilități fiscale pentru contribuabili

Contribuabilii plătitori de impozit 
pe profit care plătesc impozitul 
datorat pentru trimestrul I 2020, 
respectiv pentru plata anticipată 
aferentă aceluiași trimestru, până la 
termenul scadent de 25 aprilie 2020, 
inclusiv, beneficiază de o bonificație 
calculată asupra impozitului datorat, 
astfel:

a) 5% pentru contribuabilii mari;
b) 10% pentru ceilalți contribuabili.
Bonificațiile se aplică în mod 

corespunzător și pentru:
- contribuabilii care intră sub 

incidența prevederilor art. 16 alin. 
(5) din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Acești contribuabili beneficiază de 
bonificații dacă plătesc impozitul 
datorat pentru trimestrul/plata 
anticipată trimestrială până la 
termenul scadent cuprins în perioada 
25 aprilie - 25 iunie 2020;

- contribuabilii care intră sub 
incidența Legii nr. 170/2016 privind 
impozitul specific unor activități, 
pentru impozitul pe profit aferent 
tr imestrului I al anului 2020, 
determinat pentru activităț i le 
desfășurate, altele decât cele 
corespunzătoare codurilor CAEN 
prevăzute de lege.

Pentru plata impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor 
aferent trimestrului I al anului 2020, 
până la data de 25 aprilie 2020 
inclusiv, contribuabilii beneficiază de 
o bonificație de 10% calculată asupra 
impozitului datorat pentru trimestrul 
respectiv.

Contribuabilii determină impozitul 
pe profit/impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor de plată prin 
scăderea din impozitul datorat a 
bonificației.

Totodată, Guvernul a aprobat, că 
nu se face plata efectivă a TVA la 
organele vamale de către persoanele 
impozabile înregistrate în scopuri 
de TVA conform art. 316 din Codul 
fiscal, care importă, în perioada 
pentru care s-a instituit starea de 
urgență conform Decretului nr. 
195/2020, și în următoarele 30 de 
zile calendaristice de la data încetării 
stării de urgență, medicamente, 
echipamente de protecție, alte 
dispozitive sau echipamente medicale 
și materiale sanitare care pot fi 
utilizate în prevenirea, limitarea, 
tratarea și combaterea COVID-19, 
prevăzute în anexa la OUG 33/2020.

Organele vamale nu solicită 
plata TVA pentru importurile acestor 

produse.
Taxa aferentă acestor importuri 

realizate în cursul perioadei fiscale 
se evidențiază de către importatori 
în decontul de taxă, atât ca taxă 
colectată, cât și ca taxă deductibilă, 
în limitele și în condițiile stabilite la 
art. 297-301 din Codul fiscal.

Precizăm că Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 33 din 26 martie 
2020 privind unele măsuri fiscale și 
modificarea unor acte normative a 
fost publicată în Monitorul Oficial nr. 
260 din 30 martie 2020.

Eforturile tuturor vor contribui la 
depășirea cu bine a acestei situații 
excepționale!

#alaturidevoidarladistanta!
Reamintim contribuabililor că 

obligațiile fiscale se pot îndeplini 
utilizând metode de comunicare la 
distanță prin intermediul Spațiului 
Privat Virtual (pentru depunerea 
dec laraț i i lor  ș i  obț inerea de 
informații), iar plata poate fi efectuată 
prin internet banking sau ghiseul.ro.

Informații generale în domeniul 
fiscal și IT se pot obține prin apelarea 
Call-center-ului, la numărul de telefon 
031.403.91.60. De asemenea, 
contribuabilii care nu sunt înrolați 

în Spațiul Privat Virtual pot utiliza 
Formularul de contact de pe site-ul 
Agenției pentru a obține informații 
generale în domeniul fiscal și IT.



DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)
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Campioanele 

Europei se întrec
 în trickshoturi!

Plictisiți de antrenamentele fizice 
individuale pe care le fac de mai bine 
de două săptămâni acasă - situație 
impusă de Pandemia de Coronavirus 
- sportivii din loturile naționale 
feminine și masculine de tenis de 
masă au trecut la un alt nivel de 
pregătire.

Și-au lansat provocări în mediul 
online! Și nu sunt deloc ușoare, ci 
unele care-i fac să revină la ceea 
ce iubesc ei cel mai mult: paleta de 
tenis de masă.

Astfel, campioanele Europei, 
Eliza Samara, Bernadette Szocs, 

Adina Diaconu sau Irina Ciobanu, au 
demonstrat că pot face cu mingea și 
paleta ce unii doar își imaginează.

Fetele, dar și componenții lotului 
„tricolor” Ovidiu Ionescu și Rareș 
Sipoș, și-au arătat precizia de lunetiști 
în situații care de care mai dificile, 
improvizate cu obiectele pe care le 
aveau în casă.

Toț i  componenți i  echipelor 
naționale de tenis de masă ale țării 
noastre au avut același mesaj pentru 
români: „Stați acasă, dacă vă pasă!”

SPORTSNET GROUP

Rezolvare Sudoku, Luni 30 Martie 2020

Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu
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PUBLICITATE

Barajul Islanda – România, 
din nou, amânat

Forul UEFA a decis amânarea 
tuturor partidelor internaționale 
programate până la finalul lunii 
iunie (seniori, senioare, juniori, 
junioare). Astfel, meciurile din barajul 
pentru turneul final al Campionatului 
European de fotbal, programate 
inițial în luna martie și mutate 
ulterior pentru luna iunie, au fost 
din nou amânate. Datele exacte de 
disputare ale meciurilor decisive vor 
fi communicate, ulterior, de forul de 
la Nyon.

În urma prestației din Liga 
Națiunilor, reprezentativa României 
este calificată în play-off și va întâlni 
Islanda, în deplasare, în semifinală. 
În cazul unui succes, tricolorii vor juca 
pentru locul la EURO, tot pe teren 
străin, în fața Bulgariei sau Ungariei. 
UEFA a mai luat următoarele decizii, 
asupra competițiilor:

- Euro U17 masculin 2020 - 

Turneul final care trebuia să fie 
găzduit de Estonia se anulează. Se 
anulează, implicit, și disputarea fazei 
Turul de Elită, unde România era 
calificată (grupa era programată în 
Belgia).

- Euro U17 feminin 2020 - Se va 
căuta, în continuare, identificarea 
unei posibilități pentru disputarea 
turneului final din Suedia și a ultimei 
faze preliminare, Turul de Elită, 
unde România este calificată (grupă 
programată în Ungaria).

- Euro U19 masculin 2020 - Se 
va căuta, în continuare, identificarea 
unei posibilități pentru disputarea 
turneului final din Irlanda de Nord 
și a ultimei faze preliminare, Turul 
de Elită.

- Euro U19 feminin 2020 - Turneul 
final care trebuia să fie găzduit de 
Georgia se anulează. Se anulează, 
implicit, și disputarea fazei Turul de 

Elită, unde România era calificată 
(grupa era programată în Țările de 
Jos)

- Licențierea cluburilor pentru 
cupele europene - Prelungirea 
termenului pentru finalizarea tuturor 
procedurilor.

- Competițiile de club continentale 
- Acestea urmează să reînceapă după 
reluarea competițiilor interne, însă 
în acest moment se discută pe mai 

multe scenarii aflate sub analiză.
- Perioada de transferuri. Se 

vor continua discuți i le pentru 
identificarea celei mai bune soluții, fie 
extinderea perioadei de transferuri, 
fie decalarea acesteia, direcția fiind 
aceea de flexibilitate în rezolvarea 
situației, așa cum Federația Română 
de Fotbal a solicitat.

Sursa: frf.ro
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CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro  

Planul lui Gustavo, după încheierea 
pandemiei: „Vreau în Spania sau Italia!”

Ultimul sosit în tabăra alb-albastră a părăsit Bănia în plină criză medicală, 
preferând Marea Britanie

Gustavo a fugit din China din 
cauza COVID 19, dar refugiul în 
Bănie nu a fost în conformitate cu 
așteptările sale, și România, ca de 
altfel aproape întreg mapamondul, 
fiind afectată de virusul mortal chinez. 
În vreme de pandemie, brazilianul 
a părăsit Craiova, plecând în Marea 
Britanie, unde caută să rămână în 
formă alături de fratele său Bruno și 
iubita acestuia.

Într-un interviu acordat celor 
de la Salternitananews.it, Gustavo 
a povestit cum își petrece timpul 
în Anglia: „Ar fi trebuit să încep 
să joc la Craiova, am semnat 
acum o lună, dar s-a suspendat 
totul și am ales să mă întorc în 
familie pentru a nu fi singur în 
carantină. Îmi doresc foarte mult 
să joc la Craiova, vreau să ajut 
echipa să câștige. Acum trebuie 
doar să așteptăm. Trebuie văzut 
cum vor merge lucrurile, atunci 
când este posibi l  să încheiem 
campionatul și să înceapă imediat 
cu sezonul următor, fără prea 
mu l t ă  pauză .  Sun t  no rocos , 
pentru că atât fratele meu cât și 

soția sa se antrenează cu mine și 
mă ajută. Facem sport la sală și 
apoi există o parcare privată unde 
se poate face aerobic. În afară de 
antrenament, citesc cărți, mă joc 
pe playstation, joc FIFA cu fratele 
meu și vizionez filme. Este cel mai 
bun lucru pe care îl poți face chiar 
acum. A fost și frumos în China, 
am cunoscut o nouă cultură și am 
simțit și afecțiunea fanilor. Această 
criză de coronavirus a început de 
acolo, am vorbit cu prietenii mei și 
mi-au spus că nu este ușor. Calea 
corectă este să rămâi acasă și să 
ai răbdare, să rămâi optimist”.

Jucătorul care a evoluat în Italia 
la echipe mici precum Salernitana, 
Lecce, Novara ori Messina spune 
că una dintre marile sale realizări o 
reprezintă meciul de pe San Siro, cu 
AC Milan, în tricoul alb-albastru al 
CSU: „Peste tot pe unde am jucat 
am avut relaţii excelente cu oamenii 
din club, cu colegii și cu fanii. În 
România am câștigat Cupa României 
şi am jucat în cupele europene, 
contra lui AC Milan, cu 60 de mii de 
oameni în tribune pe San Siro, a fost 
o experiență unică. Dacă mă gândesc 
de unde am început, din Serie D, a 
fost o satisfacție deosebită. Am fost 
obligat să părăsesc Italia pentru face 

un salt în carieră, în mod paradoxal”. 
Gustavo vrea trofee cu Craiova, dar 
se gândește și la o mutare în fotbalul 
din Spania ori Italia: „Voi continua 
să dau totul pentru a progresa, 

deocamdată vreau să am succes în 
România, apoi mi-aş dori să evoluez 
în Spania sau să revin în Italia. Mi-ar 
plăcea, dacă am timp, să-mi finalizez 
studiile”.


