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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 13 APRLIE – 19 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

13.04

08:00 - 12:00
Craiova

PT 236 -  str. Sărari, B.J.A.T.M., bl. R 1

11:00 - 16:30 PT 318 - străzile: Horia, Nanterre, zona 
blocurilor: I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, 
I10, C4, C5, D9

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

14.04

08:00 - 12:00
Craiova

PT 239 - străzile: A. I. Cuza, Calea Bucureşti, 
Nanterre, zona blocurilor: C7, C8, C9 C10, 
C11, C12, C13,  C14 A, C14 B, C14 C, C15, 
C16 A, C16 B, C22, C23, A8 c, A8 b, D11, 
D12, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel

11:00 - 16:30 PT 245 -  Club  Electroputere, Grădiniţă - str. 
Putnei, cart. Calea Bucureşti, zona blocurilor: 
D1, D2, D3, D4, D5 P1, str.  Spania, zona 
blocurilor: H4, H5, H6, H7, H8, str. Humuleşti

09:00 - 17:00 Moţăţei PTA Blocuri Moţăţei, PTA COMPETROL, PTA 
1 Moţăţei Gară, PTA 2 Moţăţei Gară, PT terţi: 
PTA 4 IPILIF, PTAB Siloz Moţăţei, PTAB SC 
ROMAFOND, PTA 8 Fermă Taurine

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

09:00 - 17:00 Vela PTA 1 Bucovicior - circuit JT nr. 1
09:00 - 17:00 Craiova PT 144 - cart. Popoveni

09:00 - 17:00 Calafat

09:00 - 17:00 Vela
09:00 - 17:00 Vela
09:00 - 17:00 Calafat

PTA 1 Basarabi, PTA 3 Basarabi, PTA SMA 
Basarabi, PT terţi: PT Staţie Taxare Calafat
PTA 1 Bucovicior - circuit JT nr. 2
PTA 1 Suharu
PTA Fabrica de Pâine Calafat

09:00 - 17:00 Bulzeşti PTA Prejoi

Târgul Veterani din Severin se va 
deschide pentru comercializarea mieilor

De săptămâna viitoare Târgul 
comercial Veterani din Drobeta 
Turnu Severin va fi deschis pentru 
comercializarea mieilor de Paşte. 
Primăria municipiului a început, luni, 
acţiunile de dezinfecţie şi igienizare 
a târgului.

„ Am reu ş i t ,  împ reună  cu 
reprezentanţii Direcţiei Sanitar-
V e t e r i n a r e  s ă  d e s c h i d e m 
temporar această locaţie, pentru 
a veni în sprijinul severinenilor, 
care îşi puneau deja problema 
procurării acestui produs pentru 

Aparatura necesară pacienţilor 
cu COVID-19 la ATI a ajuns la 
Spitalul Drobeta Turnu Severin

O  p a r t e  d i n  a p a r a t u r a 
achiziţionată cu fonduri europene, 
necesară bolnavilor de COVID-19 
la Terapie Intensivă, a ajuns la 
sfârşitul săptămânii trecute la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă din Drobeta 
Turnu Severin.

Aparatura constă în 24 de 
monitoare şi două staţii care vor 
monitoriza funcţi i le vitale ale 
pacienţilor diagnosticaţi cu noul 
virus în corpul de Terapie Intensivă 
amenajat în fosta Secţie ORL a S.J.U. 
Drobeta Turnu Severin.

Achiziţia totală făcută de Consiliul 
Judeţean Mehedinţi cu fonduri 
europene,  are valoarea de peste 
3 milioane lei, iar aceste aparate 
reprezintă doar primul lot. Achiziţia 
s-a realizat pe Programul Operaţional 
Regional în cadrul proiectului 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
Ambulatoriului de Specialitate din 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
din Drobeta Turnu Severin.

Aladin Georgescu, preşedintele 
C.J. Mehedinţ i ,  susţ ine că în 
aproximativ două săptămâni, la 
Spitalul Judeţean, vor ajunge şi câteva 
aparate de ventilaţie mecanică.

„În prima fază, în noul compartiment 
de ATI se vor monta opt monitoare 
şi o staţie astfel încât, în fiecare 
salon, personalul medical să aibă 
posibilitatea să urmărească în acelaşi 
timp starea celor opt pacienţi. De 
asemenea, avem şi un aparat de 
ventilaţie mecanică care va fi folosit 
pentru pacienţii ajunşi în stare gravă 
la ATI, infectaţi cu COVID-19. S-au mai 
comandat şi alte aparate de ventilaţie, 
în completare faţă de cele pe care le-a 
achiziţionat spitalul, însă termenul de 
livrare este puţin mai lung din cauza 
solicitărilor foarte mari de pe piaţă în 
această perioadă. În aproximativ două 
săptămâni, am primit asigurări că vor 
ajunge”, a transmis preşedintele C.J. 
Mehedinţi, Aladin Georgescu.

Cristina PLEȘOIANU

sărbătorile pascale”, scrie Marius 
Scrieciu, primarul Drobeta Turnu 
Severin.

Târgul va fi deschis, de luni 13 
aprilie şi până sâmbătă 18 aprilie, 
între orele 08.00-18.00.

Comercianţii şi cumpărătorii 
trebuie să respecte condiţiile sanitar-
veterinare şi dispoziţiile impuse în 
această perioadă, de la purtarea 
echipamentului de protecţie pentru 
comercianţi şi până la păstrarea 
distanţei sociale.

„Consider că viaţa economică 
a oraşului şi a judeţului trebuie 
să continue şi în această perioadă 
d i f i c i l ă ,  cu  ap l i carea tu turor 
regulilor şi măsurilor de siguranţă 

pentru protejarea populaţiei”, a 
mai spus edilul.

Cristina PLEȘOIANU



Camelia SÂRBU
office@jurnalulolteniei.ro
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Fosta primăriță din Șimnicu de Sus, 

judecată pentru infracțiuni de corupție, 
la instanță în luna mai

Curtea de Apel Craiova a 
reprogramat judecarea 
procesului în care Jana 
Fulga, fost primar şi actual 
viceprimar al comunei 
doljene Șimnicu de Sus, 
a fost trimisă în judecată 
de procurorii Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie 
(DNA) – Serviciul 
Teritorial Craiova, pentru 
luare de mită şi abuz în 
serviciu, pentru data de 
6 mai, având în vedere 
epidemia de coronavirus 
și faptul că acest dosar 
nu se încadrează între 
cele urgente. Procurorii 
anticorupţie au acuzat-o 
pe fosta primăriță că 
ar fi cerut şi primit 
50.000 lei şpagă de la 
administratorul unor 
firme, pentru a-i acorda 
acestuia lucrări cu 
încălcarea legislaţiei 
vizând achiziţiile publice. 
În acelaşi dosar este 
judecat şi administratorul 
societăţilor care a obţinut 
contracte cu primăria, 
acuzat de complicitate la 
abuz în serviciu.

Având în vedere că nu este 
una din cauzele urgente și pentru 
prevenirea răspândirii infecției cu 
coronavirus, judecătorii Curții de 
Apel Craiova au decis să schimbe pe 
6 mai a.c. termenul de judecată în 
procesul fostei primărițe din comuna 
Șimnicu de Sus, Jana Fulga: „termen 
preschimbat la data de 06 mai 2020”, 
se arată în hotărârea instanței.

Reamintim că, procurorii din 

cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
– Serviciul Teritorial Craiova au 
anunţat, în decembrie 2017, că au 
dispus trimiterea în judecată, în stare 
de libertate, a inculpaţilor Jana Fulga, 
la data faptelor primar al comunei 
Șimnicu de Sus, judeţul Dolj şi avocat 
suspendat în cadrul Baroului Dolj, 
în prezent viceprimar al aceleiaşi 
localităţi, sub aspectul săvârşirii 
infracţiunilor de luare de mită şi abuz 
în serviciu dacă funcţionarul a obţinut 
pentru sine sau pentru altul un folos 
necuvenit, în formă continuată; şi 
Marinel Rădulescu, administrator 
al unor societăţi comerciale, sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de 
complicitate la abuz în serviciu dacă 
funcţionarul a obţinut pentru sine 
sau pentru altul un folos necuvenit, 
în formă continuată. În rechizitoriul 
întocmit la finalizarea cercetărilor, 
procurorii au reţinut următoarea stare 
de fapt: „inculpata Fulga Jana, în 
calitate de primar al comunei Șimnicu 
de Sus, judeţul Dolj şi ordonator 
principal de credite, în toamna 
anului 2009, a pretins şi primit de la 
inculpatul Rădulescu Marinel suma 
de 50.000 lei, în schimbul exercitării 
puterii de decizie în interiorul instituţiei 
pe care o conducea, astfel încât 
societăţile comerciale administrate 
de inculpatul Rădulescu Marinel 
să încheie, cu încălcarea legislaţiei 
privind achiziţiile publice, contracte cu 
primăria. În acest sens, în perioada 
2010-2012, inculpata Fulga Jana, 
în calitatea menţionată mai sus, 
cu încălcarea prevederilor legale, 
a dispus prin procedura achiziţiei 
directe, achiziţionarea de la mai multe 
firme, printre care şi cele administrate 
de inculpatul Rădulescu Marinel, a 
mai multor bunuri şi servicii, fără 
hotărâri ale consiliului local, fără 
viză de control financiar preventiv, 
fără alocări bugetare şi la preţuri 
supraevaluate. Totodată inculpata a 
mai dispus şi decontarea unor lucrări 
neefectuate sau care ar fi trebuit 
suportate de societatea prestatoare. 
Prin aceste demersuri, inculpata 
Fulga Jana a cauzat bugetului local 
un prejudiciu în cuantum de 298.836 
lei. În cauză s-a dispus măsura 
asigurătorie a sechestrului asupra 
unui autoturism ce aparţine inculpatei 
Fulga Jana”, se arată în comunicatul 
DNA.

Consiliului Local al comunei 
Șimnicu de Sus s-a constituit parte 
civilă în cauză.

Dosarul a fost trimis spre judecare 
Curţii de Apel Craiova, cu propunere 
de a se menţine măsura asigurătorie 
dispusă în cauză, şi s-a înregistrat la 
data de 13 decembrie 2017 pe rolul 
instanţei.

Procesul a început după 
mai bine de un an
Dosarul a fost analizat în camera 

preliminară și abia după jumătate 
de an magistrații craioveni s-au 
pronunțat cu privire la legalitatea 
rechizitoriului, dispunând începerea 
procesului: „Respinge, ca nefondate, 
cererile şi excepţiile formulate de 
inculpaţii Fulga Jana şi Rădulescu 
Mar inel .  Constată legal i tatea 
administrării probelor, a efectuării 
actelor de urmărire penală şi sesizării 
instanţei dispuse prin Rechizitoriul 
din 11.12.2017 al DNA – Serviciul 

Teritorial Craiova, dat în dosarul nr. 
158/P/2013 şi dispune începerea 
judecăţii cu privire la inculpaţii Fulga 
Jana şi Rădulescu Marinel. Respinge 
cererea formulată de inculpata Fulga 
Jana privind ridicarea sechestrului 
dispus prin Ordonanţa nr. 158/P/2013 
din data de 03.07.2017 asupra 
autoturismului marca CIELO cu 
seria de şasiu KLATF19Z16D075543. 
Cheltuielile judiciare rămân în sarcina 
statului, urmând ca onorari i le 
avocaţilor din oficiu, în cuantum total 
de 660 lei, să fie virate din contul 
Ministerului de Justiţie în contul 
Baroului de Avocaţi Dolj. Cu drept 
de contestaţie în termen de 3 zile de 
la comunicare. Pronunţată în şedinţa 
din camera de consiliu”.

Inculpații au făcut contestație, 
respinsă însă, astfel că s-a dispus 
în mod definitiv începerea judecării 
cauzei, iar procesul a început la 
începutul lunii februarie anul trecut.

DSP Dolj, vizată într-un 
dosar penal

Angajaţi ai Direcţiei de Sănătate 
Publică (DSP) Dolj sunt vizaţi într-un 
dosar penal în care se fac cercetări 
pentru abuz în serviciu și zădărnicirea 
combaterii bolilor. Aceasta, după 
ce ar fi lăsat să plece din carantină 
persoane care intraseră în contact cu 
un pacient confirmat cu coronavirus.

„La data de 01.04.2020, la nivelul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Craiova a fost înregistrat un dosar 
penal având ca obiect săvârşirea 
infracţiunilor de abuz în serviciu 
şi zădărnicirea combaterii bolilor, 
prev. de art. 297 alin. 1 şi 352 alin. 

1 Cod penal.
D in  conţ inutu l  ac tu lu i  de 

sesizare rezultă indicii temeinice că 
reprezentanţii Direcţiei de Sănătate 
Publică Dolj, prin încălcarea atribuţiilor 
de serviciu, au permis ieşirea din 
carantină a unor persoane care au 
însoţit-o pe numita T.E., persoană 
confirmată pozitiv COVID-19.

În prezent, în cauză cercetările 
se desfăşoară in rem sub aspectul 
săvârşirii infracţiunilor sesizate”, 
se arată într-un comunicat al 
procurorilor.

Eliza RADU
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Motrenii vor vedea slujba de înviere pe Facebook 
și vor avea acces la anafură și lumină

Catedrala din municipiul Motru 
va transmite Slujba de Înviere, 
dar şi Deniile live, pe site-urile de 
socializare. Propunerea a fost a 
primarului Gigel Jianu.

„În contextul pandemiei de SARS-
COV2 și al ordonanțelor militare prin 
care sunt interzise adunările publice 
și evenimentele religioase, astăzi, 
am căutat soluții, alături de preoții 
parohi ai bisericilor ortodoxe și a celei 
catolice din municipiul Motru, astfel 
încât oamenii să poată primi lumină 
și anafura de Paște.

D i s c u ț i i  a m  a v u t  ș i  c u 
reprezentanții altor confesiuni 
religioase din Motru. Ținând cont 
de faptul că Paștele este cea 
mai veche și cea mai importantă 
sărbătoare a creștinătății, cea care 

aduce speranța mântuirii și a vieții 
veșnice, creștinii nu pot fi privați de 
bucuria prilejuită de această mare 
sărbătoare. Propunerea mea către 
preoți a fost ca Sfânta Litughie, care 
se va oficia în Noaptea de Înviere 
la Catedrala Ortodoxă din centrul 
municipiului Motru, să fie transmisă 
în direct pe rețele de socializare, la 
fel ca și întregul complex de slujbe 
–Deniile– care încep în Joia Mare“, 
a transmis primarul Gigel Jianu, pe 
pagina sa de Facebook.

Totodată, edilul ar fi găsit soluția 
ca locuitorii municipiului Motru să 
primească Lumină și anafură, după 
slujba de Înviere.

„Primăria municipiului Motru va 
amplasa, în toate cartierele din oraș, 
dar și în satele componente, mai multe 

puncte în aer liber, unde preoții vor 
aduce Lumina de Înviere în candele 
și, de asemenea, casolete ermetice 
care conțin anafura stropită cu vin, 
spre a fi împărțite credincioșilor. 
Începând cu ora 6,00, în duminica 
Sfintei Sărbători, cetățenii se pot 
prezenta la punctele amplasate în 
oraș, cât mai aproape de locuințele 
lor, pentru a evita aglomerația de 
la biserici. În această acțiune vor fi 
implicate echipe de voluntari care vor 
sprijini buna desfășurare a acestei 
activități și, de asemenea, Poliția 
locală și Jandarmeria, pentru ca 
oamenii să păstreze distanța socială 
prevăzută de ordonanțele militare și 
regulile sanitare impuse în această 
perioadă a pandemiei“, a mai spus 
primarul Gigel Jianu.

Potrivit spuselor primarului,  
părintele Iosif va asigura asistența 
spirituală, spovedanie și împărtășanie, 
la domiciliul credincioșilor, în afara 
slujbelor din biserică, pentru 
Paștele catolic: „Paștele reprezintă 
o sărbătoare plină de bucurie și 
iertare, curaj și demnitate, iar în 
aceste momente dificile pentru 
umanitate, oamenii rămân în special 
în comuniune cu Dumnezeu“, a 
precizat edilul.

Pentru o desfășurare în bune 
condiții a acestei activități și pentru 
evitarea evenimentelor neplăcute, 
recomandarea către motreni este 
ca o singură persoană din familie să 
se prezinte la punctele amplasate 
de primărie.

Cătălin ANGHEL

Minerii, trimiși în șomaj tehnic
Minerii și energeticienii de la 

Complexul Energetic Oltenia vor intra, 
treptat, în șomaj tehnic chiar înainte 
de sărbătorile pascale. Conducerea 
CEO a decis să trimită oamenii acasă, 
măsură luată la „solicitarea pieței”.

„Începând cu data de 13 aprilie 
vom aplica un program de șomaj 

tehnic în toate subunitățile, etapizat, 
până la data de 7 iunie se vor opri 
activități în cariere și termocentrale. 
Spre exemplu, în primele două 
săptămâni vom opri activitatea în 
Carierele Roșia, Pinoasa, Tismana, 
Jilț Sud, Jilț Nord, Peșteana dar 
și în termocentrala Turceni, după 

care, eșalonat, se vor opri și 
celelalte cariere din zona Motru, 
Termocentrala Ișalnița, pentru ca 
în perioada aceasta să asigurăm 
funcționarea a trei grupuri mari 
și unul mic, implicit să asigurăm 
cantitatea de cărbune necesară 
funcționării termocentralelor”, a 

transmis președintele Directoratului, 
Daniel Burlan, citat de igj.ro.

Burlan spune că, în această 
perioadă compania va funcționa cu 
mai puțin de jumătate din capacitate și 
recunoaște, de asemenea, că această 
perioadă afectează situația CEO.

Cătălin ANGHEL

Aparat de depistare a COVID 19 ținut 
degeaba de SJU Târgu Jiu

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgu Jiu deţine de 2 ani un aparat de 
depistare a noului coronavirus, dar nu 
a profitat de el. Din startul pandemiei, 
sute de teste au fost recoltate şi 
trimise spre Institutul Matei Balş, în 
timp ce aparatul ultra-performant 
cu o linie PCR, pentru testarea și 
diagnosticarea certă a pacienților 
infectați cu noul coronavirus, zăcea 
într-un laborator de boli tuberculoase.

Aparatul a fost trimis la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu de 
către Institutul de pneumoftiziologie 
Marius Nasta în 2018. Conducerea 
spitalului a decis să-l momenteze 
într-un cabinet TBC. După ce la Gorj a 
fost înregistrat primul caz de infectare 
cu noul coronavirus, medicii acestui 
cabinet au comunicat conducerii 
spitalului că deţin un aparat pentru 
depistarea Covid 19 şi că tot ceea ce 

trebuie să facă este să achiziţioneze 
kiturile SARS-CoV-2. 

Fostul director al SJU Târgu Jiu, 
Gigel Capota, a declarat, luni, ca 
spitalul a primit, în 2015, acest aparat 
pentru depistarea tuberculozei, care 
ar putea fi folosit și pentru testarea 
coronavirusului.

„Acel aparat este adus în spitalul 
nostru din anul 2015. Ele au fost 
achiziționate de către Institutul de 
Boli Infecțioase Marius Nasta, prin 
Unifarm, a fost pe niște fonduri 
europene și erau aparate utilizate 
strict pe Programul Național de TBC. 
Acum, Institutul Marius Nasta, fiind 
coordonatorul acestui program, la 
nivel de țară, a distribuit aparatele 
respective la toate spitalele care 
aveau accesat acest program de 
TBC”, a declarat pentru Mediafax, 
Gigel Capota.

Potrivit spuselor fostului director 
SJU Târgu Jiu, acordul pentru a 
folosi aparatul și pentru testarea 

coronavirusului a fost gata pe 31 
martie.

„Aparatul ni s-a dat în folosință, 
inclusiv cu kitul de diagnosticare 
rapidă pentru TBC. În 2018, în 
luna iulie, am reînnoit contractul 
de comodat și a rămas încă o 
perioadă să-l folosim noi tot acolo, 
în laborator, strict pentru TBC. Acum, 
producătorul american, apărând 
acest nou COVID, a hotărât să 
modifice ceva la kituri să se poată 
utiliza aceste aparate. Pentru că nu 
este aparatul nostru, Institutul Marius 
Nasta din București, coordonatorul 
național al programului de TBC, a 
trimis o adresă la doamna doctor 
Enoiu, că își exprimă acordul privind 
utilizarea aparatului respectiv și 
pentru depistarea noului coronavirus, 
însă să ia legătura cu producătorul 
pentru achiziționarea de kituri.

Adresa a fost înaintată pe 31 
martie, la noi s-a înregistrat cu două 
zile mai târziu, Serviciul Achiziții a 

luat legătura cu producătorul și ne-a 
promis că în maxim trei săptămâni o 
să primim kiturile, să se poată utiliza 
pentru depistarea coronavirusului. Nu 
aveai voie să-l utilizezi pentru altceva, 
doar pentru TBC. Apărând noul virus 
și stabilind specialiștii că ar putea fi 
folosit cu un nou kit, acordul a venit 
pe 31 martie. Se așteaptă kiturile”, 
a mai declarat Gigel Capota, potrivit 
sursei citate.
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Preot, din Râmnicu Vâlcea, amendat de 
polițiștii locali după ce a ținut o slujbă

Un preot din Râmnicu Vâlcea ar 
fi fost amendat cu 20.000 de lei de 
poliţiştii locali, după ce a fost surprins 
efectuând o slujbă religioasă în curtea 
bisericii. Momentul în care angajatul 
BOR a fost surprins de poliţiştii locali 
încălcând prevederile Ordonanţelor 
Militare a fost filmat cu un telefon 
mobil şi postat pe Facebook.

Potrivit adevărul.ro, incidentul s-a 
petrecut duminică, 5 aprilie, în curtea 
bisericii Sfântul Ion din Râmnicu 
Vâlcea, pe o alee retrasă, care nu 
are vizibilitate înspre intrarea în 
incinta lăcaşului de cult. În timp ce un 
poliţist îl întreabă pe preot datele de 

identificare, un alt om al legii spune 
clar: „20.000 vă dau!”.

Enoriaşii încearcă să-i îmbuneze 
pe poliţişti: „Nu vă supăraţi, dar vă 
rugăm nu vă supăraţi, dar părintele 
nu poate să ne controleze pe toţi... 
Vă rugăm frumos...”.

Aparent, polițistul nu s-a lăsat 
înduplecat: „Asta e batjocură. Lipsă 
de respect faţă de autorităţile statului. 
Când Ordonanţa Militară spune clar ce 
aveţi de făcut şi de respectat”.

O femeie îmbrăcată în negru 
a încercat să obţină bunăvoinţa 
poliţistului: „Domnule, mi-a murit 
şi mie soţul! Să nu-l pomenesc, 
domnule?”. Replica vine rapid: „Nu 
aveţi voie, doamnă”. „Păi şi ce să 
fac?”, mai întreabă aceasta.

Foto: Captură foto

SJU Vâlcea – Măştile 
repartizate, insuficiente

Spitalul Județean de Urgență 
Vâlcea transmite pe această cale 
o solicitare către toate autoritățile 
locale ale județului Vâlcea în vederea 
sprijinirii unității medicale în achiziția 
de echipamente de protecție pentru 
cadrele medicale care își desfășoară 
activitatea în această unitate.

La sfârșitul săptămânii trecute CN 
Unifarm SA a achiziționat 200.000 
măști protecție FFP 2, măști ce 
au fost repartizate în vederea 
ACHIZIȚIONĂRII de către structurile 
implicate în prevenirea și tratarea 
infecțiilor cu SARS CoV2.

Am luat cunoștință cu STUPOARE 
că Ministerul Sănătății a repartizat, în 
vederea ACHIZIȚIEI, către Spitalul 
Județean de Urgență Vâlcea un 
număr de 100 (una sută) măști FFP2, 
în condițiile în care avem aproximativ 
1.200 de cadre medicale încadrate în 

spital (exceptând UPU).
În același timp nu putem să nu 

observăm cum altor spitale județene 
din țară le-au fost repartizate, în 
vederea achiziției, cantități de măști 
FFP2 de ordinul miilor.

Considerăm cantitatea repartizată, 
pentru a fi cumpărată de către 
Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, 
ca fiind total insuficientă, iar stocul 
spitalului pentru echipamentele de 
protecție este insuficient protejării 
personalului medical.

Vă rugăm pe această cale să ne 
sprijiniți în achiziția de echipamente 
de protecție absolut necesare 
desfășurării actului medical în condiții 
de siguranță.

Departamentul de Comunicare 
al Spitalului Județean

 de Urgență Vâlcea

Vâlcean, în vârstă de
 43 de ani, dispărut de 

la domiciliu

Un vâlcean în vârstă de 43 de ani 
a fost dat dispărut de polițiști. Se 
pare că bărbatul, a plecat voluntar de 
la locuința fratelui său, din comuna 
Ghioroiu, unde locuiește fără forme 
legale și nu a mai revenit.

Trăistaru Mădălin este născut 
în Bălcești, județul Vâlcea, și este 
domiciliat în Halângești, jud. Gorj.

Semnalmente: Înălțime:175 cm, 
Greutate: 70 kg, Culoare piele: albă, 
Corpolență: atletic, Culoare păr: 
grizonat, Natură păr: drept, Lungime 
păr: scurt, Coafură: cărare pe stânga, 
Contur față: oval, Înălțime frunte: 

mijlocie, Înclinare frunte: retrasă, 
Formă urechi: ovală, Mărime urechi: 
mari, Profil nas: drept, Mărime 
nas: mare, Mărime gură: mijlocie, 
Grosime buze: mijlocii.

Obiecte de îmbrăcăminte: 
pantalon de culoare maro, geacă 
de iarnă de culoare neagră, căciulă 
neagră, cizme din cauciuc de culoare 
neagră. Bărbatul nu ar fi la prima 
plecare. În momentul de față 
polițiștii desfășoară activități specifice 
în vederea depistării persoanei 
dispărute.

Cătălin ANGHEL
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Masca de protecție devine obligatorie

 și pentru cetățenii din Olt

De luni, 6 aprilie, toți locuitorii 
județului Olt sunt obligaţi să poarte 
mască de protecţie atunci când se 
află în spații publice închise, cum 
sunt instituțiile publice, magazinele, 
supermarketur i le  sau p iețe le 
agroalimentare.

Măsura a fost aprobată de 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Olt. Este permisă și 
purtatrea unei măști improvizate sau 
a altor materiale de protecţie de unică 
folosinţă sau reutilizabile.

„A  fo s t  supusă  ap robă r i i 
Comitetului Județean pentru Situații 

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro  

de Urgență recomandarea adresată 
cetățenilor județului Olt de a purta 
toate mij loacele de protecție, 
acoperirea feței cu mască, inclusiv 
mască improvizată sau alte materiale 
de protecție, de unică folosință sau 
reutilizabile, în vederea reducerii 
riscului epidemiologic de transmitere 
a virusul SARS-CoV-2. Măsura va 
fi aplicată la intrările în instituțiile 
publice, piețele agroalimentare, 
magazinele și supermarketurile de pe 
raza județului Olt”, se arată într-un 
comunicat publicat de Prefectura Olt.

Oltul este al optulea judeţ în care 
se ia această măsură după Suceava, 
Iaşi, Galaţi, Vaslui, Mureş, Maramureş 
şi Hunedoara.

Un pompier SMURD a renunțat la concediul 
paternal și a decis să rămână la datorie

Un pompier din cadrul ISU Olt 
a renunțat la concediul care i se 
cuvenea pentru că a devenit tată 
cu câteva săptămâni în urmă, ca să 
își facă datoria de a lupta împotriva 

Un tânăr oltean a aterizat cu mașina
 într-un copac

Un tânăr în vârstă de 29 de ani, 
din comuna Crâmpoia, Olt, a ajuns 
cu autoturismul  într-un copac, la 
marginea drumului judeţean DJ 546, 
scrie Gazeta Nouă.

Accidentul s-a petrecut luni 
dimineața, în jurul orei 4:00.

Potrivit purtătorului de cuvânt de 
al IPJ Olt, Alexandra Dicu, accidentul 
s-a produs din cauza vitezei și a avut 
ca victimă pasagerul din autoturism, 
care a suferit răni și a ajuns la Spitalul 

Județean de Urgență Slatina.
„Din primele cercetări efectuate 

de polițiștii Biroului Rutier Slatina 
a reieșit faptul că un bărbat, de 29 
de ani, din comuna Crâmpoia, în 
timp ce conducea un autoturism pe 
Drumul Județean 546, din direcția 
Crâmpoia către Şerbăneşti, într-o 
curbă la dreapta,  nu ar fi adaptat 
viteza de deplasare și a pierdut 
controlul asupra directiei de mers, 
intrând în coliziune cu un copac. 

După producerea evenimentului, 
conducătorul auto s-a prezentat 
împreună cu pasagerul la o unitate 
medicală,  deoarece pasagerul a 
necesitat îngrijiri medicale”, a afirmat 
reprezentantul poliţiei.

Șoferul a fost testat cu aparatul 
alcooltest. Acesta nu se afla sub 
influența alcoolului.

Poliţiştii au deschis un dosar 
pentru vătămare corporală din culpă.

Cristina PLEȘOIANU
Sursa foto: Olt-alert

coronavirusului.
Alin Băsășteanu, purtătorul de 

cuvânt al ISU Olt, este cel care a făcut 
publică decizia pompierului într-o 
postare pe contul său de Facebook, 
în care a inclus și conversația privată 
pe care a avut-o cu acesta.

„#EROUL despre care vreau să 
vă povestesc astăzi are un copil de 
doar câteva săptămâni și discuția era 
legată de concediu paternal. Vreau 
să-mi cer scuze pentru că am făcut 
publică o discuție privată, dar, așa 
cum a spus chiar el, „așa am simțit 
să fac”. 

#EROUL meu a făcut un consiliu 
de familie și a concluzionat:

„Salut am discutat cu soția și am 
ajuns la concluzia:

Atunci când ,, ROMANIA “ are 
nevoie de mine la serviciu împotriva 
Covid 19 renunț la acest concediu si 
vin la serviciu asumându-mi orice risc 
până la final.

Nu dau bir cu fugiții, acum când 
e mai rău !”

Recunosc că am un nod în 
gât și când scriu această postare 
și chiar dacă îmi doream să îi 
mulțumesc pentru gestul lui și pentru 
devotamentul de care dă dovadă, 
m-am blocat și am putut să-i scriu 
doar „Corect! O atitudine lăudabilă!”

Să-ți asumi orice risc pentru 
semeni, pentru ȚARA căreia i-ai jurat 
credință, asta te face #EROU !

Ce privilegiu să lucrez în fiecare 
zi cu astfel de OAMENI...

Reverență pentru cei care în aceste 
zile au grijă ca noi să fim în siguranță, 
să beneficiem de asistență medicală, 
să avem internet, apă, gaze, curent, 
rafturi pline în magazine, cumpărături 
online până la ușa casei, etc, etc, etc!”, 
a scris purtătorul de cuvânt pe pagina 
sa de Facebook.

Pompierul putea beneficia de 
15 zile lucrătoare, care se acordă 
taţilor în primele 80 de zile de viaţă 
ale copilului. În această perioadă, 
angajații ISU  sunt extrem de solicitați 
în combaterea coronavirusului prin 
acțiuni precum transportul celor 
infectați sau carantinați.

Cristina PLEȘOIANU
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Şoferii, aşteptaţi cu sesizări în cazul 
spălătoriilor auto

Şofe r i i  ş i  r e p r e zen t an ţ i i 
spălătoriilor auto din Craiova care 
consideră că au fost amendaţi abuziv 
de Poliţia Locală sunt aşteptaţi să 
depună sesizări la Primărie sau 
Poliţie.

Cine şi în ce condiţii îşi poate 
spăla maşina, nu este nimeni în 
măsură să lămurească.

Reprezentanţii Primăriei Craiova 
spun totuşi că prevederile hotărârii 
adoptate în Comitetul Local pentru 
Situaţii de Urgenţă sunt clare şi ar 
trebui respectate. Nu s-au primit 
însă sesizări cu referire la încălcarea 
acestor prevederi.

„La Primărie până în acest 
moment nu am primit plângeri de 
la persoanele (fizice sau juridice) 
în cauză cum că s-ar fi făcut 
un abuz în acest sens. Dacă 
am fi primit, instituțional, am fi 
făcut demersuri către MAI (IPJ), 
cei care pun în aplicare aceste 
decizii. Lucru pe care ar trebui 
să îl facă și cei care se consideră 
nedreptățiți: să apeleze la căile 
legale de contestare”, au transmis 
reprezentanţii Primăriei Craiova.

Poliţia Dolj nu poate comunica 
detalii, dar cei care se consideră 
neîndreptăţiţi sunt sfătuiţi fie să 

conteste în instanţă amenzile primite, 
fie să facă sesizări la Poliţie.

R e a m i n t i m  c ă ,  P o l i ţ i a 
Locală Craiova este acuzată de 
abuz şi aplicarea legii în mod 
discreţionar, în cazul spălătoriilor 
auto din oraş.

Pe 23 martie, Comitetul Local 
pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) 
a decis ca din seara zilei de 24 
martie spălătoriile auto din oraş să 
fie închise, cu excepţia spălătoriilor 
auto cu fise şi a celor care sunt 
autor izate pentru operaţ iun i 
d e  d e z i n f e c ţ i e / d e r a t i z a r e /
decontaminare.

Numai că, în cazul spălătoriilor cu 
fise, chiar dacă au rămas deschise, 
şoferii prinşi în aceste locuri sunt 
amendaţi, pe motiv că spălarea 
maşinii nu ar reprezenta o urgenţă. 
Pe de altă parte, maşinile Poliţiei au 
fost surprinse în imagini, la spălătorii 
auto din Craiova, după emiterea 
hotărârii Comitetului Local pentru 
Situaţii de Urgenţă.

Pol iţ ia Locală Craiova este 
acuzată de abuz de reprezentanţii 
unor spălătorii autorizate pentru 
dezinfecţie pe care le-au închis deşi 
se încadrau în excepţiile prevăzute 
de hotărârea CLSU.

Întăriri pentru medicii craioveni care luptă 
împotriva coronavirus

Preşedintele României, Klaus 
Iohannis, a anunţat luni că starea 
de urgenţă va fi prelungită cu încă o 
lună, întrucât ţara noastră nu este „la 
vârful epidemiei”. Între timp, Craiova 
se pregăteşte pentru lupta împotriva 
coronavirus.

Doi medici din Turceni şi unul din 
Motru vin în Craiova pentru a sprijini 
medicii de aici. Cadrele medicale vor 
lucra la spitalele Filantropia şi Căi 
Ferate.

„În vederea suplinirii liniilor 
de gardă de la Spitalul Municipal 
Filantropia şi Spitalul Clinic CF Craiova, 
am solicitat şi astăzi (n.r. - luni) am 
primit şi aprobarea pentru detaşarea 
a trei cadre medicale, respectiv 
a doi medici specialişti ATI din 
cadrul Spitalului Orăşenesc Turceni 
ce vor asigura serviciile până la 
încetarea stării de urgenţă la Spitalul 
Filantropia – spital suport pentru 
obstetrică – ginecologie, şi a unui 
medic specialist chirurgie generală 
din cadrul Spitalului din Motru care 
va asigura linia de gardă la Spitalul 
Clinic CF Craiova.

Solicitarea a fost făcută în contextul 
în care la nivelul judeţului Dolj sunt 
trataţi pacienţi cu afecţiuni asociate 
COVID-19, din judeţele limitrofe”, 
transmit reprezentanții Prefecturii 
Dolj. Potrivit acestora, transportul 
cadrelor medicale va fi asigurat de 
către ISU Dolj, iar cazarea şi hrana 

acestora, de către administraţia 
publică locală.

Reamintim că Direcţia de Sănătate 
Publică Dolj a dat avizul pentru ca 
Spitalul Filantropia, sediul din Sărari, să 
devină spital suport pentru pacienţii cu 
coronavirus. Primarul Craiovei, Mihail 
Genoiu, ceruse public deblocarea 
situaţiei. Asta după ce, în aşteptarea 
avizului, activitatea Maternităţii 
Filantropia a intrat în impas.

Între timp, autorităţile au raportat 
două noi cazuri de coronavirus în 
judeţul Dolj, numărul pacienţilor 
infectaţi ajungând la 29. În Gorj s-au 
înregistrat 8 cazuri, în Mehedinţi - 13, 
Olt - 11 şi 8 în Vâlcea.

La nivel  naţ ional ,  conform 
guvernului, „până astăzi, 6 aprilie, pe 
teritoriul României, au fost confirmate 
4.057 de cazuri de persoane infectate 
cu virusul COVID – 19 (coronavirus). 
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 

Prefectura
 Dolj recomandă 
purtarea măștii

„Luând în considerare modul 
de răspândire a virusului SARS-
CoV-2, inclusiv de la persoane 
infectate dar asimptomatice, se 
recomandă purtarea măștii sau 
a oricărei alte forme de material 
de protecție din bumbac pentru 
nas și gură, în toate situațiile 
când mergem în spații publice 
(magazin, farmacie, etc.), precum 
și în mijloacele de transport în 
comun. Prin purtarea măștii sau 

a altor materiale se împiedică 
răspândirea particulelor când 
vorbim, tușim sau strănutăm, 
limitându-se astfel răspândirea 
v i rusu lu i  î n  comun i ta te  ș i 
constituind o măsură suplimentară 
care vine în sprijinul nostru al 
tuturor pentru a ne proteja și 
a-i proteja pe ceilalți. Măștile 
confecționate în casă trebuie 
spălate și obligatoriu călcate după 
fiecare utilizare” - Prefectura Dolj.

406 au fost declarate vindecate și 
externate”.

Numărul pacienţilor cu coronavirus 
care au decedat a ajuns la 157.



HOROSCOP
Astazi nu este o zi buna pentru 

meditatie. Energiile planetare iti cer 
sa iesi din casa si sa te intorci din 
nou in lume! Te-ai gandit recent la 
imaginea ta si acum va trebui sa 
testezi cum functioneaza „nou si 
imbunatatit” in viata ta de zi cu zi.

Mai mult ca oricand, vei simti 
de parca este timpul sa te ocupi de 
propriile maini si sa iti construiesti 
viitorul in cariera.

 Te-ai saturat sa traiesti din 
speranta si sa-ti pui fericirea 
deoparte pana maine.

Daca ai nemultumiri cu 
privire la viata ta romantica, 
astazi este ziua potrivita de a 
vorbi. Intr-adevar, va necesita 
doar onestitate si dreptate totala 
in toate domeniile. Te poti astepta 
sa te confrunti cu „celalalt”.

Acesta este momentul ideal 
pentru a afla raspunsurile pentru 
toate intrebarile care ti-au fost 
in minte in ultimele saptamani. 
Acorda o atentie deosebita 
intrebarilor care iti ataca partea 
sentimentala.

Te gandesti sa schimbi 
cariera sau sa calatoresti in 
cealalta parte a lumii? 

Sau poate vrei doar sa 
prinzi ceva timp liber si sa 
stai acasa singur, cu jaluzelele 
trase. 

Ca si compatriotii tai, ceva se 
apropie de lipsa de incredere pe care 
o ai in tine. Ai ezitat sa stai in centrul 
atentiei de ceva vreme iar acum, 
simti ca nu esti destul de pregatit. Ei 
bine, nu mai exista scuze! Gata sau 
nu, va trebui sa inaintezi.

Probabil ca vei simti ca 
oameni sunt oarecum iritanti 
astazi. Este ca si cum nimic nu 
este suficient de bun si nimeni nu 
pare sa stie exact ce isi doreste. 
Vei domni suprem in acest labirint 
de conflict.

Este posibil ca ultimele 
saptamani sa iti fi permis sa obtii o 
mica claritate cu privire la anumite 
intrebari pe care le poti avea cu privire 
la vocatia ta. S-ar putea sa fii mai 
clar in legatura cu sentimentele tale 
despre cum ar putea fi destinul tau. 

Cand te-ai trezit in aceasta 
dimineata, este posibil sa fi simtit 
o stare de spirit opresiva atarnand 
in aer. 

Din pacate, acea neclaritate de 
intelegere si conflict poate probabil 
sa dureze toata ziua. 

U l t imele z i le  au fost 
d e s t u l  d e  bune  pen t r u 
echilibrul tau. Era doar o 
chestiune de a te implica mai 
mult in viata decat de obicei 
pentru tine si de a arata de 
ce esti capabil. 

Starea de spirit in care te 
vei afla astazi este materialul din 
care se fac intalniri memorabile. 
Vei fi prudent la inceput, poate 
chiar oarecum ostil, oricui 
indrazneste sa atenteze la 
libertatea ta.

Nu este intotdeauna placut 
sa fii nevoit sa te interoghezi, dar 
acesta este obiectivul principal al 
energiilor planetare de astazi – 
sa te lansezi in noi aventuri. Asa 
ca profita de configuratie pentru 
a privi in interior. 

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ
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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 
13:10  Yanxi, palatul 
   suspinelor (R) 
14:00  Telejurnal 
15:00  Maghiara 
   de pe unu 
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  Legende şi
   mistere 
22:30  Dosarele 
   extratereştrilor 
23:00  Telejurnal 
00:00  Fotbal: 
   Brazilia - Olanda 
02:00  Revizie 
   tehnică  
05:55  Imnul 
   României  
06:00  România 9 (R)

08:05  Scurtmetraje Disney
08:35  Regele Leu 
10:35  Harry Potter și Prizonierul 
   din Azkaban 
12:55  Harry Potter și Pocalul
   de Foc 
15:30  Știrile săptămânii 
   cu John Oliver 
16:05  Țeapă în stil american 
18:25  Debarcaderul 
19:10  Moșteniri 
20:00  Complotul împotriva
   Americii 
21:00  Prietena mea 
   genială 
22:05  Sin City 
00:10  Ziua în care s-a 
   oprit Pământul 
01:55  Deadwood 
03:45  Talentatul 
   domn Ripley 
06:00  Misterul lui Hailey Dean: 
   O rețetă pentru crimă

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  Secrete de stil (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  Trăsniți 
20:00  Pe muchia dreptății 
22:00  Starea naţiei 

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

08:15  Vouă 
08:30  Miezul problemei (R) 
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  Baronii 
14:00  Teleshopping  
14:15  Vouă 
14:30  Noblețe (R) 
15:45  Vouă 
16:00  Teleshopping  
16:15  Destine rătăcite (R) 
17:15  Noblețe 
18:30  Ştiri Naţional TV 
19:00  Destine rătăcite 
20:00  Dragoste si ura 
21:00  Scurtcircuit 
23:30  Dragonul verde (R) 
01:45  Imperiul (R) 
02:45  Albumul Naţional 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00  Maşini pe alese 
07:55  Cum se fabrică
   diverse lucruri? 
08:25  Cum se fabrică ? 
08:50  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
09:20  Vânătorii de artefacte 
09:50  Comoara din garaj 
10:20  Bogății ascunse
   în magazii 
10:50  Tehnologie extremă 
11:45  Comori arhitecturale
   recuperate 
12:45  Maşini pe alese 
13:40  Viață de camionagiu 
16:30  Cum se fabrică ? 
17:00  Ingineriile istoriei 
18:00  Bagaje la licitaţie 
18:30  Bogății ascunse
   în magazii
19:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
19:30  Cum se fabrică ? 
20:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
21:00  Goana după aur 
22:00  Goana după aur: 
   Furia apelor 
23:00  Indigenii din Alaska 
00:00  Expediţii în necunoscut 
01:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
01:55  Mistere la muzeu 
02:50  Goana după aur 
03:45  Goana după aur: 
   Furia apelor 
04:40  Maşini pe alese 

HBO EUROSPORT

07:30  Haltere: 
   Campionatul European
09:30  Ciclism: 
   Campionatul Mondial
11:00  Haltere:
   Campionatul European
13:00  Curling: 
   Campionatul Mondial
15:00  Ciclism: CM
19:10  Ştirile 
   Eurosport  
19:15  Haltere: 
   Campionatul European
21:45  Ciclism: CM
23:25  Ştirile Eurosport  
23:30  Formula e: 
   Campionatul FIA
00:30  Haltere: 
   Campionatul European
02:30  Ciclism: CM
04:00  Haltere: 
   Campionatul European
06:00  Ciclism: CM

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

ANTENA 1

KANAL D

09:30  La bloc (R) 

12:00  Pirații! O bandă
   de neisprăviți (R) 
13:45  Ultima aventură (R) 
16:15  In vacanta la Paris 
18:15  La bloc 
20:30  Mireasa e iubita mea! 
22:30  Moștenirea diavolului 
00:15  Mireasa e iubita mea! (R) 
02:15  Moștenirea diavolului (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  Asia Express - 
   Drumul comorilor 
23:30  Observator 
00:00  Xtra Night
   Show 
01:00  Dragoste
   de tată 
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 
22:30  Ştirile 
   Pro Tv 
23:00  Battleship (R) 
01:30  Las fierbinți (R) 
03:15  Vorbeşte 
   lumea (R) 
05:00  Ce spun
   românii (R) 
06:00  Ştirile 
   Pro Tv
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Reluarea depunerii online a cererilor 

unice de plată aferente Campaniei 2020

Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură informează că, 
pentru a veni în sprijinul beneficiarilor 
și pentru a minimiza pe cât posibil 
efectele negative, asupra activităților 
din sectorul agricol, ale răspândirii 
pe teritoriul României a epidemiei 
de coronavirus, a instituit o serie de 
măsuri menite să asigure flexibilizarea 
și fiabilizarea interacțiunii cu fermierii.

Astfel, prin Ordinul Ministrului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
nr.89/03.04.2020 fost aprobată 
primirea cererilor unice de plată 
aferente Campaniei 2020 prin 
utilizarea aplicației IPA online, 
mijloacelor electronice de comunicații 
și sistemului IACS, începând cu data 
de 06 aprilie 2020.

De asemenea, a fost aprobat 
ca centrele județene/locale APIA 
să primească și să administreze 
cerer i le de p lată/decontur i le 
justificative/acorde viza rentierilor 
agricoli aferente anului 2020 prin 
utilizarea mijloacelor electronice 
(telecomunicații).

Astfel, documentele care se 
prezintă la depunerea cererii unice 
de plată sau la modificările aduse 
acesteia (copie CI/BI/pașaport/
certificatul de înregistrare la ONRC/
certificatul de înregistrare fiscală, 
dovadă cont bancar activ) se 
transmit la APIA, de către fermier/

rentier, prin mijloace electronice 
(telecomunicații).

Potrivit dispozițiilor ordinului 
ante-menționat, documentele care 
dovedesc că terenul agricol se află 
la dispoziția solicitanților se transmit 
la APIA, fie de către fermier prin 
mijloace electronice disponibile 
sau prin solicitarea online de către 
centrele județene/locale APIA a 
adeverințelor privind înscrierea în 
Registrul agricol și trimiterea acestora 
de către Primării pe adresele e-mail 
ale centrelor județene/locale APIA.

Totodată, documentele specifice 
schemelor de plată pentru sectorul 
zootehnic (inclusiv Pachetul 8 din 
Măsura10) se transmit la APIA, prin 
mijloace electronice (telecomunicații) 
d isponibi le,  de către fermier 
sau de către Oficii le județene 
ale Agenției Naționale pentru 
Zootehnie (Adeverința eliberată de 
asociația/agenția acreditată pentru 
înființarea şi menținerea Registrului 
genealogic al rasei, Adeverința care 
certifică metisul cu rasa de carne, 
Adeverința prin care se confirmă 
respectarea raportului de maximum 
35 femele ovine/caprine neînscrise 
și neînregistrate într-un Registru 
Genealogic la un berbec/țap cu 
certificat de origine, Adeverință 
eliberată de Asociația care conduce 
registrul genealogic al rasei solicitate 

la plata Pachetul 8 din Măsura10).
Documentele specifice privind 

acordarea rentei viagere agricolă 
se transmit la APIA, prin mijloace 
e lectron ice ( te lecomunicaț i i ) 
disponibi le, de către rentier/
împuternicit/mandatar/curator sau 
prin solicitarea online de către 
centrele județene/locale APIA a 
documentelor la primării (contractul/
ele de arendare, adeverințe de 
reziliere, adeverinţe de confirmare 
a suprafeţei totale existente în 
proprietatea rentierului).

Cerer i le de plată aferente 
ajutoarelor de stat și deconturile 
justificative privind masura Măsura 
14 Bunăstarea animalelor se transmit 
la APIA prin mijloace electronice.

În ceea ce privește Ajutorul de 
stat pentru reducerea accizei la 
motorina utilizată în agricultură, 
Formularul cererii de plată va fi 
transmis către fermieri prin mijloace 
electronice de către funcţionarii 
Centrelor Județene (CJ) ale APIA.

Depunerea cererilor de plată de 
către fermieri se va efectua prin 
mijloace electronice. Documentele 
aferente cererilor de plată pentru 
Măsu ra  p r i v i nd  bunăs t a r ea 
animalelor, documentele aferente 
Ajutorului de stat în sectorul creșterii 
animalelor si cele pentru Ajutorul 
de stat pentru reducerea accizei la 

motorina utilizată în agricultură vor fi 
scanate şi încărcate de către fiecare 
fermier pe un server extern (FTP) 
pus la dispoziție de către APIA, unde 
vor avea drepturi doar de încărcare.

Fermierii vor crea un director cu 
denumirea societății și județul unde 
vor încărca formularul de cerere 
de plată și documentele aferente 
perioadei pentru care solicită plată.

Funcționarii APIA CJ vor avea 
acces la serverul extern (FTP) și 
vor descărca documentele aferente 
fiecărui fermier. Aceste documente 
vor sta la baza operării datelor în 
aplicația electronică de gestionare 
a sprijinului financiar și efectuării 
verificărilor administrative ulterioare.

După finalizarea verificărilor 
admin i s t ra t i ve  ş i  ap robarea 
cantităților de motorină prin ordin 
MADR funcționarii din cadrul CJ APIA 
(SMS) vor emite Decizia de plată 
care va fi transmisă prin mijloace 
electronice (poșta electronică) 
fermierilor.

Pentru informații detaliate privind 
măsurile instituite prin Ordinul 
nr.89/03.04.2020 accesați pagina de 
internet a agenției, la adresa www.
apia.org.ro.

 

Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură
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Fotbalul ar putea reveni la 
varianta de război

În perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, Federația Română de Fotbal a găsit o soluție pentru 
desemnarea campionei, dar titlul a fost considerat unul neoficial. Doar Cupa României a fost 

recunoscută. CFR Turnu Severin a fost vicecampionă națională

Pa n d e m i a  p r o v o c a t ă  d e 
virusul Covid 19 ar putea îngheța 
campionatul de fotbal al României. 
S-au vehiculat mai multe variante 
pentru desemnarea  campioanei, 
iar, în cazul în Liga 1 nu se va mai 
relua și titlul va fi acordat echipei 
clasate în prezent la primul loc, CFR 
Cluj, acesta va rămâne în analele 
fotbalului românesc ca unul neoficial. 
O situație similară s-a petrecut în 
sezonul 1941-1942, doar că atunci 
cauza a fost cel de-Al Doilea Război 
Mondial. După ce România a pierdut 
o bună parte din Transilvania și 
Nordul Bucovinei, Federația Română 
de Fotbal a căutat o variantă pentru 
desfășurarea campionatului intern. 
Nu s-a mai organizat Divizia B, ci 
s-a împărțit campionatul în 10 serii 
regionale, iar jocurile s-au jucat 
după sistemul tur-retur, în perioada 
septembrie 1941 - aprilie 1942. Per 
total, 66 de cluburi au luat startul la 
competiția denumită de FRF „Cupa 
Barasabiei”, iar, după disputarea 
jocurilor din faza grupelor, 16 echipe 
s-au calificat în faza următoare: UD 
Reșița (câștigătoarea seriei I), Mica 
Brad și Gloria Arad (seria a II-a), FC 
Craiova și CFR Turnu Severin (seria 
a III-a), Jiul Petroșani (seria a IV-a), 
Universitatea Cluj, care și-a disputat 

meciurile de acasă la Sibiu (seria a 
V-a), Arieșul Turda (seria a VI-a), 
CFR Brașov (seria a VII-a), Astra 
Română Moreni și FC Ploiești (seria 
a VIII-a), Gloria CFR Galați și FC 
Brăila (seria a IX-a), Rapid București, 
Unirea Tricolor București și Juventus 
București (seria a X-a). S-a jucat 
apoi în stil eliminatoriu, gen Cupa 
României, începând cu 14 mai 1942. 
Finala a fost câștigată, pe data de 7 
iunie 1942, de Rapid București, care a 
dispus cu scorul de 2-1 (2-0) de CFR 
Turnu Severin, pe Stadionul Venus, 
din București. A fost practic primul 
titlu din istoria Rapidului, însă acesta 
n-a fost ulterior recunoscut.

În paralel, s-a disputat și Cupa 
României, iar trofeul a fost câștigat tot 
de Rapid, care a învins Universitatea 
Cluj în ultimul act, cu scorul de 
7-0. CFR Turnu Severin și Rapid, 
care jucaseră finala campionatului, 
s-au întânit și în Cupa României, iar 
bucureștenii s-au impus, în optimi, cu 
scorul de 1-0 la malul Dunării (foto 
de la meciul respectiv). Paradoxal, 
Cupa României a fost considerată ca 
fiind oficială, la fel ca cea disputată 
în următorul sezon, când s-a impus 
CFR Turnu Severin (scor 4-0 în finală 
cu Sportul Studențesc București). 
În schimb, sezonul 1942-1943 a 

fost declarat tot unul neoficial, de 
război. Titlul a revenit echipei FC 
Craiova. Deși turul se jucase, sezonul 
1943-1944 nu s-a mai încheiat, din 
cauza Războiului care cuprinsese tot 
teritoriul României, iar campionatul a 
fost întrerupt definitiv până în 1946, 
când Divizia A a fost reorganizată de 
noul regim politic care se instaurase 
în România. Treptat, au apărut 
echipe noi, înscrise direct în prima 

divizie, gen CSCA București (Steaua 
București) sau Dinamo București. Au 
dispărut, în schimb, o parte dintre 
echipele de tradiție, considerate de 
comuniști echipe burgheze, precum 
Venus București, Carmen București, 
Juventus București, Unirea Tricolor 
București, Ripensia Timișoara sau 
Chinezul Timișoara.

Mircea OGLINDOIU
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Marcel Pușcaș, declarații halucinante 
legate de coronavirus

Marcel Pușcaș, președintele FCU 
Craiova, echipa patronată de Adrian 
Mititelu, face o recomandare șocantă. 
Într-o perioadă în care coronavirusul 
ucide oameni în toată lumea, oficialul 
alb-albaștrilor îndeamnă la ieșitul din 
case. Mai mult decât atât, Pușcaș 
vine cu o teorie halucinantă, legată 
de manipulări.

„Îmi asum ce spun. Mulți gândesc 
la fel, dar dacă spui cu voce tare 
devii persona non grata și intri în 
zona conspirației. Comunic mult cu 
oameni din străinătate. Am văzut 
interviul cu Ovidiu Stângă. În Olanda, 
oamenii sunt relaxați. L-am auzit pe 
Nicușor Stanciu și am aflat că în Praga 
oamenii sunt pe străzi. În Germania 
se circulă fără declarațiile acelea de 
doi lei, concepute prost. În Suedia, 
lumea e pe străzi și la terase. În SUA, 
am vorbit cu Liță Dumitru, oamenii 
circulă, sunt afară, chiar dacă nu este 
permis să formezi grupuri mai mari de 
trei persoane. Este panica mondială 
pentru un virus, despre care unii 
specialiști chiar spun că e bine să-l ai, 
pentru a deveni imun. Odată căpătat, 
ești mai puternic ca imunitate”, a 
declarat Marcel Pușcaș pentru Radio 
Sport 1, citat de digisport.ro.

Președintele FCU vine cu idei greu 
de înțeles, într-un moment în care 
autoritățile îi îndeamnă pe oameni 

să rămână în case și să-și protejeze 
apropiații, iar medicii se îmbolnăvesc 
pe capete sau refuză să mai meargă 
la muncă.

„Decedații erau deja bolnavi. 
Moartea lor era la câteva zile distanță. 
Se dorește această panică. Jumătate 
de milion de oameni mor în fiecare 
an de gripă sezonieră. Acum sunt 
50.000 cu tot cu China. Să terminăm 
cu prosteala asta. La noi, spiritul de 

turmă funcționează ca nicăieri în 
lume.

Mesajul meu pentru sportivi este 
simplu. Ieșiți din casă. Antrenați-
vă! Am văzut o atletă româncă în 
Portugalia cum se pregătea pe plajă, 
fără restricții. Faceți la fel. Ieșiți și 
pregătiți-vă afară, în aer liber. Unde 
puteți. Pe străzi, în jurul blocului, dar 
nu mai stați să vă pregătiți în casă, 
pe 3 metri pătrați. Tâmpim cu toții 

așa. Chiar le recomand să asculte 
sfatul meu. Unde puteți, ieșiți și faceți 
mișcare”, a mai spus Pușcaș.

4.057 de oameni au fost confirmați 
pozitiv cu noul coronavirus, luni, la 
ora 13:00, în timp ce 157 pierduseră 
deja lupta cu virusul. Foarte multe 
acte de inconștiență și-au făcut loc în 
România în ultimele două spătămâni, 
iar autoritățile au ajuns chiar să 
închidă două localități.
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Revistă de cultură și timp liber

Dan Nistor: „Dacă ne înghesuim ca 
oile și ca vacile această gripă 

nu va dispărea”
Mijlocașul sosit din Ștefan cel Mare îi îndeamnă pe olteni și pe toți românii să stea în case 

pentru a limita răspândirea Covid 19. Când vrea LPF să reia campionatul!

Jucătorii Craiovei sunt consemnați 
la domiciliu, unde se antrenează 
individual, după cum a anunțat 
patronul Mihai Rotaru: „Toți jucătorii 
sunt acasă, noi am fost primii care am 
trimis străinii acasă, de pe 14 martie. 
Fiecare jucător are un program, ei 
sunt monitorizați în acest moment. 
Săptămâna trecută au avut trei zile de 
programe individuale, de acasă, iar de 
săptămâna viitoare vor fi monitorizați 
pe skype, să fim siguri că nu sar 
coarda. Cine nu-și face programul, 
nu trimite video, i-am anunțat: nu-și 
primește nici un salariu. E în șomaj 
tehnic și la revedere. Dar ai noștri 
sunt băieți cuminți”.

Din propria casă, într-o intervenție 
la Antena Sport, Dan Nistor a transmis 

un mesaj clar suporterilor și iubitorilor 
fotbalului: stați acasă! Însă a făcut-o 
în stilul caracteristic: „Dacă au spus 
că această gripă trece doar dacă stai 
în casă, nu înţeleg de ce nu se stă 
cum stăm şi noi. Să stea şi ei două 
săptămâni în casă şi cu siguranţă va 
trece totul şi va fi ca înainte. Dacă 
începem toţi să ieşim câte 100, câte 
200, să ne înghesuim ca oile şi ca 
vacile, vă daţi seama că această gripă 
nu va dispărea niciodată”.

Cât privește reluarea întrecerilor 
interne, ultima dată avansată de 
FRF a fost cea de 16 mai, după ce în 
prealabil stabiliseră data de 31 martie, 
fără a previziona efectele epidemiei 
de coronavirus. Și data de 16 mai pare 
una optimistă, în condițiile în care 
Serie A, spre exemplu, preconizează 
să încheie acest sezon în octombrie 
– noiembrie.


