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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

15.04

08:00 - 12:00

Craiova

PT 436 - cart. Sărari, zona blocurilor: M20 
- M42

11:00 - 15:00
PT 486 - cart. Sărari, străzile: Putnei, 
Mirceşti, zona blocurilor: O7, O8, O9, O10, 
O11, O12, O13, O14, O15, O16, CN1, CN2, 
CN3, CN4, CN5

09:00 - 17:00 Fratoştiţa PTA 1 Fratoştiţa - circ. 3
09:00 - 17:00 Vela PTA 1 Bucovicior - circuit JT nr. 3
09:00 - 17:00 Dioşti
09:00 - 17:00 Calafat
09:00 - 17:00 Secu
09:00 - 17:00 Ghindeni

PTA 1 Dioşti
PTA Fabrica de Pâine Calafat
PTA Smâdovicioara
PTA 2 Ghindeni

09:00 - 17:00 Malu 
Mare

PTA Preajba

14:00 - 16:30 PT 586 - str. Calea Bucureşti, pompe 
termoficare, zona blocurilor: T 5, N 1 a, N 1 b, 
N 1 c, N 2, N 3, N 4, N 5 a, N 5 b, N 5 c, N 6

09:00 - 17:00 Dăbuleni, 
Călăraşi

PTA SI L1 Dăbuleni, PTsol Pompe Nord 
Dăbuleni, PTsol SPP 2/W3S, PT 5 Călăraşi, 
PT SMA Călăraşi, PT terţi: PT Fabrica de 
Cărămidă - ADRILEX

Bugetarii intră în şomaj tehnic prin rotaţie
Guvernul a pregătit un proiect de 

act normativ care vizează şomajul 
tehnic pentru instituţiile publice, 
angajaţii având posibilitatea de a 
rămâne acasă, prin rotaţie, un număr 
egal de zile dintr-o lună.

Anunţul a fost făcut de Ministrul 
Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta 
Alexandru, printr-o postare pe 
Facebook:

„Trecem printr-o perioadă în 
care multe lucruri s-au schimbat. 
Într-o bună parte a sistemului public 
s-a redus activitatea. De la mediul 
privat, din datele pe care le văd zilnic 
despre contractele suspendate sau 
încheiate, am cel mai clar semnal. Se 
vede tendinţa de a se rămâne acasă. 
Este şi o perioadă în care autorităţile 
competente insistă, spre binele 
nostru, să se ia în continuare toate 
măsurile de prevenţie. În faţa acestei 
realităţi, am pregătit un proiect de act 
normativ pentru a legifera o stare de 
fapt din sistemul public. Acum este 
momentul organizării unui sistem 
de lucru în instituţii, autorităţi, regii 
cu capital de stat care să le asigure 
funcţionalitatea pe durata stării de 
urgenţă dar care să ţină cont şi de 
dorinţa evidentă a multor angajaţi de 
a rămâne la domiciliu şi, bineînţeles, 
de necesitatea asigurării unui raport 
just între muncă şi plată. ‘Şomaj 
tehnic’ în instituţiile publice, o decizie 
care asigură posibilitatea tuturor 
angajaţilor de a rămâne acasă în 
această perioadă, prin rotaţie, într-
un număr egal de zile dintr-o lună, 
cu 75% din salariul de bază”, a 
precizat ministrul Muncii, pe pagina 

de socializare.
Aceasta a subliniat că vor fi 

consultări, inclusiv cu autorităţile 
locale, dar este o decizie asumată.

Și premierul Ludovic Orban 
a declarat, la B1TV, că Guvernul 
pregăteşte o ordonanţă de urgenţă 
prin care angajaţii instituţiilor de 
stat care nu sunt implicate direct în 
combaterea epidemiei de coronavirus 
şi efectelor sale vor fi trimişi acasă în 
şomaj tehnic pentru 15 zile pe lună, 
urmând să revină la muncă după 
două săptămâni pentru a-i înlocui pe 
ceilalţi care au asigurat funcţionarea 
repectivelor instituţii, scrie adevarul.
ro

Acesta a precizat că mecanismul 
de şomaj tehnic nu se va aplica 
anumitor sectoare, precum cele 
din Sănătate sau Apărare, care au 
un rol central în lupta României cu 
COVID-19 şi în zona de securitate 
naţională.

„Sunt zone publice, care nu pot 
fi afectate, în care avem nevoie de 
fiecare efectiv, ba chiar avem nevoie 
de resurse umane suplimentare. 
Nu putem afecta zona de sănătate, 
care înseamnă spitale, direcţii de 
sănătate publică, ambulanţe, unităţi 
primiri urgenţe. De asemenea, nu 
putem afecta zona MAI, cu toate 
efectivele de jandarmi, pompieri, 
poliţişti. De asemenea, nu putem 
afecta zona militară. De asemenea, 
sunt mai greu de afectat zone, cum e 
zona Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale, pentru că ANOFM este 
implicată direct în procesarea şi în 
acordarea sumelor necesare pentru 

şomajul tehnic, pentru angajaţii care 
beneficiază de şomaj tehnic. Deci 
sunt sectoare publice, care sunt 

extrem de încărcate, unde nu putem 
să luăm astfel de măsuri similare cu 
şomajul tehnic”, a spus el.



Camelia SÂRBU
office@jurnalulolteniei.ro
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Cons i l i e ru l  ju r id i c  de  la 
Prefectura Dolj Paulon Ciurlin a 
încetat din viaţă.

„Colectivul Instituției Prefectului 
– Județul Dolj anunță dispariția 
prematură a colegului Paulon 
Ciur l in. Ne rugăm ca Bunul 
Dumnezeu să mângâie sufletele 
celor rămaşi nemângâiaţi de 
tragica despărţire. Dumnezeu să îl 
odihnească în pace!” – au transmis 
reprezentanţii Prefecturii.

Paulon Ciurlin avea 62 ani şi 
lucra în Prefectura Dolj din 1993.

Colectivul Jurnalul Olteniei 
transmite sincere condoleanţe 
familiei îndoliate! Dumnezeu să-l 
aibă în pază.

S-a stins din viaţă Paulon Ciurlin

Procesul polițiștilor de frontieră 
doljeni care protejau o rețea de 

braconieri s-a suspendat
Tribunalul Dolj a decis, 
la termenul de ieri, să 
suspende judecarea 
procesului polițiștilor 
de frontieră doljeni care 
protejau o rețea de 
braconieri. Gruparea care 
acționa sub protecția 
polițistului de frontieră 
Aurel Iovan a fost 
destructurată în urmă cu 
mai bine de trei ani, mai 
exact în octombrie 2016, 
pe parcursul cercetărilor 
anchetatorii stabilind că, 
de fapt, trei polițiști de 
frontieră erau implicați 
în diverse activități care 
au dus la sprijinirea 
braconierilor. În total, 
nouă persoane au fost 
inculpate în dosar, fiind 
acuzate de constituire 
de grup infracțional 
organizat, luare de mită și 
braconaj.

Judecătorii de la Tribunalul Dolj 
au anunțat, la termenul de ieri, 
că suspendă judecarea procesului 
polițiștilor de frontieră doljeni care 
protejau o rețea de braconieri pe 
perioada stării de urgență: „Având 
în vedere Decretul Preşedintelui 
României nr. 195/2020, se constată 
că prezenta cauză penală este 
suspendată de drept potrivit art. 43 
alin.2 din Decretul 195/2020, urmând 
a fi repusă pe rol în termen de 10 zile 
de la încetarea stării de urgenţă”.

Reamintim că, în urmă cu trei ani, 
în ianuarie 2017, ofiţerii Serviciului 
Judeţean Anticorupţie Dolj au anunţat 
trimiterea în judecată în acest dosar 
instrumentat sub coordonarea 
procurorilor Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dolj, a trei poliţişti din 

cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră 
(SPF) Calafat, dar şi a altor şase 
doljeni, acuzaţi de braconaj, dare de 
mită, falsul în înscrisuri sau divulgarea 
secretelor de serviciu şi constituire de 
grup infracţional organizat. Procurorii 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj 
au început cercetările în acest dosar 
în anul 2016, când au destructurat 
gruparea de braconieri coordonată 
de agentul de poliţie de frontieră 
doljean Aurel Iovan din cadrul SPF 
Calafat – Sectorul Poliţie de Frontieră 
Bistreţ. Anchetatorii au reţinut că, 
în perioada iunie – octombrie 2016, 
inculpaţii Florin Şarlă, Alexandru 
Ozunu, Cosmin Bărbulescu şi Nicolae 
Balaci „s-au deplasat în zona Bistreţ, 
judeţul Dolj, unde, pe timpul nopţii, 
au braconat prin împuşcare mistreţi 
şi iepuri, acest lucru întâmplându-
se pe timpul executării serviciului 
de către agentul de poliţie Iovan 
Aurel, care avea în competenţă 
zona respectivă. Agentul de poliţie 
le facilita braconierilor accesul în 
perimetrul fondului cinegetic, iar 
după ce aceştia împuşcau animalele 
sălbatice, le asigura părăsirea în 
siguranţă a zonei, pentru aceste 
facilităţi Iovan Aurel primind ulterior 
foloase necuvenite, respectiv vânat 
braconat”.

În  u rma cerce tă r i l o r  ș i  a 
perchezițiilor efectuate la momentul 
respectiv, s-a stabilit că agentul Aurel 
Iovan a primit de la braconieri vânat 
în valoare de aproximativ 2.500 de 
euro. În urma extinderii cercetărilor, 
procurorii Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dolj au pus sub acuzare 
încă doi poliţişti de frontieră de la 
Bistreţ, dar şi alţi doi inculpaţi. Este 
vorba de agenţii de poliţie Cătălin 
Grecu şi Sorin Andrei, dar şi de Florin 
Tătoiu şi Gigi Bozgan. Primii doi 
sunt acuzaţi că au divulgat secrete 
de serviciu, pentru ca braconierii să 
nu fie prinşi în urma unor eventuale 
controale: „Iovan Aurel, folosindu-se 
tocmai de prerogativele funcţiei de 
agent de poliţie, le-a permis celorlalţi 
inculpaţi sau suspecţi din cauză să 
comită în mod repetat infracţiuni 
de braconaj cinegetic sau piscicol, 
cu complicitatea sa activă şi cu 
sprijinul agenţilor de poliţie Grecu 
Cătălin şi Andrei Sorin, prin oferirea 
de informaţii secrete de serviciu sau 
nepublice, pentru a nu fi depistaţi de 

alte organe abilitate ale statului cu 
atribuţii de constatare a infracţiunilor 
sau contravenţiilor”, au mai reţinut 
procurorii în rechizitoriul prin care 
au dispus trimiterea în judecată a 
inculpaților.

Dosarul s-a înregistrat pe 9 
ianuarie 2017 la Tribunalul Dolj, 
între infracțiunile reținute în sarcina 

inculpaților fiind constituirea unui 
grup infracțional organizat, braconaj 
cinegetic, luare de mită, dare de 
mită, folosirea de informaţii ce 
nu sunt destinate publicităţii ori 
permiterea accesului unor persoane 
neautorizate la aceste informaţii, în 
formă continuată, dar și complicitate 
la aceste infracțiuni.
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Aparatura de decontaminare donată de 
afaceriști a ajuns în spitalele din Gorj

Şapte tuneluri de dezinfecţie 
f o l o s i t e  l a  d e con t am i na r e a 
echipamentelor au sosit, și sunt deja 
instalate la spitalele din Târgu Jiu şi 
Târgu Cărbuneşti, dar şi altor unităţi 
implicate în lupta cu noul coronavirus. 
Aparatura a fost donată de mai mulţi 
oameni de afaceri din Gorj. 

„Au sosit, și sunt deja instalate, 
şapte tuneluri de dezinfecție, donate 
de un grup de oameni de afaceri din 
Gorj! Așadar, de astăzi (n.r. – de ieri) 
se va realiza mai ușor decontaminarea 
echipamentelor cadrelor medicale, 
ambulanțierilor și paramedicilor, la 
întoarcerea din misiuni. De asemenea, 
se reduce covârșitor rata de infecție, 
la personalul medical, în momentul 
îndepărtării echipamentelor de 
protecție. Cele șapte tuneluri de 
dezinfecție au fost amplasate astfel:

– Trei tuneluri la Spitalul Județean 

de Urgență, respectiv la Unitatea 
de Primiri Urgențe, la Secția de Boli 
Infecțioase și la Spitalul 700

– Două tuneluri la Spitalul Târgu 
Cărbunești

– Un tunel la Serviciul Ambulanță
– Un tunel la ISU – SMURD”, este 

mesajul transmis de către medicul 
Bogdan Niculescu, şeful Secţiei 
de Ortopedie din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu.

Laboratorul genetic care va putea 
efectua teste pentru depistarea 
infecţiilor cu COVID-19 va fi dat în 
folosință până la finalul lunii, cel puțin 
așa susține Bogdan Niculescu.

„De asemenea, reamintesc că se 
fac eforturi ca până la sfârșitul lunii 
să fie dat în folosință laboratorul 
genetic cumpărat și donat de oameni 
de afaceri gorjeni, și amplasat în 
curtea spitalului de la pasarelă. În 
cadrul acestui laborator genetic se 
va testa atât covid-19, cât și multe 
alte afecțiuni”, a mai transmis medicul 
Bogdan Niculescu.

Cununiile în Târgu Jiu 
în timpul pandemiei: 
„Am oficiat în Parcul 
Central o căsătorie”

Un cuplu de români ce sunt stabiliți 
în Germania au cerut autorităților 
locale din Târgu Jiu să țină o cununie 
pentru ei. Evenimentul nu s-a putut 
ține, pentru că viitorii miri nu aveau 
actele necesare și nici nu puteau să 
aștepte o perioadă cerută de lege.

Totuși, primarul din Târgu Jiu, 
Marcel Romanescu, susține că nu se 

teme să oficializeze cununii civile, ba 
chiar a unit viețile a două persoane la 
începutul pandemiei de coronavirus.

„Am avut o solicitare pentru 
cununie chiar de la o familie de 
cetățeni români plecați în Germania, 
care voiau neapărat să se cunune în 
această perioadă. Din păcate pentru 
dânșii, nu am putut oficia această 
căsătorie, pentru că nu au putut 
pune la dispoziție toate actele. Mai 
mult decât atât, nu puteau aștepta 
11 zile de la momentul la care se 
depun actele, atât cât spune legea. La 
începutul perioadei de pandemie am 
oficiat în Parcul Central o căsătorie, 
doar cu mirii, nașii, eu și ofițerul 
de stare civilă. Nu am fi suspendat 
această activitate dacă nu ar fi nevoie, 
dar văd că oamenii sunt înțelegători 
și și-au amânat aceste evenimente. 
Exceptând această solicitare de la 
cei plecați în Germania, nu am avut 
solicitări pentru căsătorii în această 
perioadă”, a spus primarul Marcel 
Romanescu.

Cătălin ANGHEL
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Fiecare familie din Băbeni primește 
câte o mască de protecție

Comitetului Local pentru Situații 
de Urgență a luat decizia ca în orașul 
Băbeni să se achiziţioneze, cu fonduri 
din bugetul local, măşti faciale pentru 
cetățeni. Obectele de protecție vor 
fi distribuite gratuit, fiecărei familii 
din oraș.

Pentru prevenirea şi gestionarea 
infecţiilor cu noul coronavirus pe 
teritoriul oraşului Băbeni s-au luat 
următoarele măsuri:

1. Se vor achiziționa 4000 de măști 
faciale din bumbac (refolosibile), 
pentru fiecare familie din orașul 
Băbeni – 1 buc/familie, în vederea 
sprijinirii populației în respectarea 
art.3 din H.C.J.S.U. nr.9/06.04.2020;

2. Se vor achiziționa și distribui 
măști faciale din bumbac (refolosibile), 
pentru angajații Primăriei orașului 
Băbeni;

3. Se vor distribui măștile la 
domiciliul fiecarei familii din orașul 
Băbeni;

4. Distribuirea măștilor faciale se 
va face de către echipe formate din 
2 persoane, dintre angajații Primăriei 
orașului Băbeni, la domiciliul fiecărei 

familii din orașul Băbeni.
5. Sumele necesare efectuării 

achiziției prevazute la punctul 1 si 
2 se suporta din Bugetul local al 
orașului Băbeni.

6. Se vor face demersuri pentru 
încheierea unui contract de prestării 
serviicii pentru asigurarea tuturor 
servici i lor aferente carantinei 

persoanelor care intră pe teritoriu 
României din zonele afectate de 
COVID – 19 stabilite prin ordin 
al ministrului sănătății, conform 
art.5 alin.2 din H.C.J.S.U. nr.9 din 
06.04.2020.

7. Fondurile necesare decontării 
cheltuilelilor menționate la art.6 
se vor asigura prin transfer din 

bugetul Ministerului Sănătății, 
lunar, la solicitarea direcțiilor de 
sănătate publică județene, pe 
baza unui borderou centralizator al 
documentelor justificative aferente, 
la sfârșitul perioadei de cărantină.

8. Toate celelalte măsuri stabilite 
prin H.C.L.S.U. nr.4/20.03.2020, se 
mențin.

La Bujoreni se împart măști gratuite: 
„Am început distribuirea măștilor la 

bătrânii singuri, bolnavi”
Comitetul Județean pentru 

Situații de Urgență Vâlcea a instituit 
obligativitatea folosirii măștilor de 
protecție, iar acest lucru a stârnit 
un val de controverse în județ. Chiar 
dacă oamenii înțeleg importanța 
protecției, nu prea au de unde să-
și procure măști sau nu își permit 
să o facă. Astfel, într-o comună din 
Vâlcea, primăria a hotărât să-I ajute 
pe cei ce nu pot face rost de obiectul 
strict necesar.

Primarul din Bujoreni, Gheorghe 
Gîngu, spune că distribuirea măștilor 
a început deja către bătrânii singuri, 
bolnavi, la persoanele aflate în izolare 
sau care s-au plâns că nu au de unde 
să-și procure aceste obiecte.

„Pentru a veni în întâmpinarea 
nevoii cetățenilor comunei, Primăria 
Bujoreni oferă gratuit locuitorilor care 
nu se pot deplasa sau nu găsesc 
să-și procure, măști de protecție. 

De altfel, încă de acum două 
săptămâni, am început distribuirea 
măștilor, la bătrânii singuri, bolnavi, 
la persoanele aflate în izolare sau 
care s-au plâns că nu au de unde 
să-și procure aceste obiecte. Acum, 
când a intrat în vigoare hotărârea 
Comitetului Județean pentru Situații 
de Urgență Vâlcea nr.9, care instituie 
obligativitatea folosirii măștilor de 
protecție, am intensificat acestă 
acțiune! De aceea, locuitorii comunei 
Bujoreni, care au nevoie de măști de 
protecție, se pot adresa personalului 
PRIMĂRIEI, aflat pe teren, sau prin 
telefon, mesaj, ori prin orice mijloc 
informatic.

Reamintim rugămintea ca și în 
această perioadă, SĂ STAȚI ACASĂ, 
pentru că depinde de fiecare dintre 
noi să nu contribuim la răspândirea 
virusului”, a transmis Gheorghe Gîngu.

Cătălin ANGHEL
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Primele 5.000 de pachete cu produse de 
protecție se livrează la casele severinenilor

Primele 5.000 de pachete, dintr-
un total de 30.000, cu produse de 
protecție împotriva pandemiei, vor fi 
distribuite, joi, spre casele cetățenilor 
din Drobeta Turnu Severin.

F i e c a r e  p a c h e t  c o n ț i n e : 
gel dezinfectant, alcool sanitar, 
mănuși, măști de protecție, săpun 
antibacterian, declarații pe propria 
răspundere.

Cele 5000 de pachete vor ajunge 
în cartierele Schela Cladovei, Dudașul 
Schelei, Gura Văii și Banovița. Acțiunea 

va continua în tot orașul și va dura 
aproximativ două săptămâni, fiind 
desfășurată cu respectarea condițiilor 
de siguranță, atât pentru beneficiari, 
cât și pentru personalul angrenat în 
această operațiune.

Primarul Drobeta Turnu Severin, 
Marius Screciu, a anunțat că în 
perioada următoare vor fi distribuite 
măști în magazine și piețe.

„În perioada următoare vom mai 
achiziționa măști, pe care le vom 
distribui gratuit în magazine, piețe, 
în special către persoanele vârstnice, 
care ies din locuință în intervalul 
11.00-13.00”, a scris primarul pe 
pagina sa de Facebook.

E p i s c o p i a  S e ve r i n u l u i  ş i 
Strehaie i  a donat 30.000 le i 
că t re  Sp i t a l u l  Jude ţean  d in 
Drobeta Turnu Severin şi Spitalul 
Munic ipal din Orşova, pentru 
achiziţia de materiale medicale 
care să contribuie la combaterea 
epidemiei de coronavirus. Fiecare 
unitate medicală a primit 15.000 

de lei.
Donația face parte dintr-un 

plan care se desfăşoară la toate 
nivelurile Eparhiei şi este îndreptat 
către instituţii şi persoane fizice.

Una dintre acțiunile îndreptate 
către persoane fizice, în cadrul 
parohiilor din cuprinsul eparhiei, 
este oferirea unor pachete cu 

mâncare în valoare de 7150 de lei 
pentru cei nevoiași. De asemenea, 
asociaţia Fii Lupşei în colaborare 
cu Parohia Lupşa au asigurat 
alimentele necesare pentru 11 
familii, în valoare 3250 de lei.

O mână de ajutor în lupta cu 
noul virus oferă și Centrul Cultural 
"Sfântul Ioan Gură de Aur" din 

Drobeta Turnu Severin, care a pus 
la dispoziţia autorităţilor 20 de 
camere pentru carantinare.

Po t r i v i t  r e p r e z e n t a n ț i l o r 
Episcopiei, acţiunile sociale şi 
de solidaritate vor continua şi în 
perioada următoare.

Cristina PLEȘOIANU

Episcopia Severinului și Strehaiei a donat 30.000 de lei 
pentru achiziţia de materiale medicale

Medicii de la Spitalul Caracal au 
primit joi echipamente de protecție 
pentru a fi pregătiți să trateze noile 
cazuri de coronavirus, ce vor ajunge 
în unitatea medicală, desemnată 
spital suport pentru pacienții infectați.

Ma te r i a l e l e  de  p ro tec ț i e , 
achiziționate de Sindicatul Medicilor 
din cadrul Spitalului Municipal Caracal, 
constau în 500 combinezoane și 450 
viziere reutilizabile prin dezinfectare.

„În această dimineață am aflat 
vești îmbucurătoare legate de 
achiziția de echipamente de protecție 
pentru personalul nostru medical.

Sindicatul Medicilor din cadrul 
Sp i ta lu lu i  Mun ic ipa l  Caraca l 
a achiziționat, pentru protecția 
personalului medical din unitate, 500 
de halate ranforsate gen combinezon 

și 450 de viziere de protecție 
reutilizabile prin dezinfectare. Să 
susținem #Împreună efortul medicilor 
de a rămâne în preajma pacienților, 
ei fiind cei de a căror viață depinde și 
viața noastră, a tuturor”, a scris Ion 
Doldurea, președintele PSD Caracal.

Consiliului Județean Olt a alocat 
suma de 300 mii lei, din Fondul 
de Rezervă, municipiului Caracal 
pentru achiziționarea de materiale 
sanitare ce urmează a fi utilizate de 
către Spitalul Municipal Caracal în 
combaterea pandemiei de COVID-19, 
în contextul în care unitatea medicală 
a fost desemnată spital suport pentru 
pacienții testați pozitiv cu virusul 
SARS-CoV-2.

Cristina PLEȘOIANU

Medicii de la Caracal 
au primit echipamente 

de protecție

A început distribuirea 
tichetelor sociale 
de Paște către 

slătinenii defavorizați
 Primăria Slatina a demarat 

acțiunile de distribuire a tichetelor 
sociale de Paște, începând de astăzi, 
9 aprilie. Operațiunea se va derula 
prin intermediul Poștei Române, 
iar tichetele vor ajunge la 5.705 
persoane.

Inițial au fost 5.765 cereri depuse în 
acest sens de către persoanele vizate, 
respectiv persoane cu handicap grav/
accentuat și pensionarii cu pensia de 
maximum 1.200 lei, dar nu toate au 
fost aprobate și în final un număr de 
5.705 persoane vor primi tichetele 
sociale.

Acțiunea de depunere a cererilor 
pentru tichetele sociale a avut loc în 
perioada 3-28 februarie, persoanele 

vizate având posibilitatea de a folosi 
în acest sens fie unul dintre cele zece 
puncte amenajate pe raza întregului 
oraș, fie direct pe site-ul Primăriei 
municipiului Slatina.

Tichetele sociale au valoarea 
cumulată de 100 lei/beneficiar și vor 
putea fi valorificate în cadrul unui 
număr de 144 de unități comerciale 
de pe raza municipiului. Lista 
completă a acestor unități comerciale 
va fi atașată fiecărui tichet social 
ce va fi distribuit beneficiarilor, dar 
poate fi consultată online și pe site-ul 
Primăriei municipiului Slatina - www.
primariaslatina.ro, rubrica ”Informații 
de interes public”.

Cristina PLEȘOIANU
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Mihail Genoiu: Sala Polivalentă, cel mai 
potrivit spaţiu pentru spital de campanie

Sala Polivalentă din Craiova 
a fost deja dezinfectată şi 
poate fi transformată în 
spital de campanie pentru 
pacienţii cu coronavirus. 
Conducerea Primăriei a 
anunţat că a decis să pună 
acest spaţiu la dispoziția 
autorităților responsabile 
în gestionarea epidemiei cu 
coronavirus.

Reprezentanţii municipalităţii 
arată, într-un comunicat de presă, 
că, având o suprafață desfășurată 
totală de peste 12.000 metri pătrați, 
cu 2.000 mp doar suprafața terenului 
din interior, Polivalenta oferă toate 
condițiile necesare pentru amenajarea, 
de către factorii responsabili din punct 
de vedere medical, a unui spațiu 
suplimentar pentru tratarea bolnavilor 
de coronavirus. Primarul Craiovei, 
Mihail Genoiu, afirmă că, dacă va 
fi nevoie, va fi pus la dispoziţie şi 
personalul de pază şi întreţinere.

”Deși ne-am luat toate măsurile 
pentru a face față cazurilor de 
COVID-19 și am asigurat, deja, un 
număr de peste 600 de paturi în 
spitalele Victor Babeș și Filantropia 
din subordinea Primăriei, niciun efort 
nu este de prisos când vine vorba de 
sănătatea și siguranța craiovenilor. 
Pentru a fi cât mai pregătiți în fața 
oricărui scenariu, am decis să punem 
la dispoziția autorităților responsabile 
în coordonarea epidemie i  de 
coronavirus cel mai potrivit spațiu 
din administrarea Primăriei, pentru 
a putea fi transformat într-un spital 

de campanie.
Am ales Sala Polivalentă din 

Craiova datorită poziției și construcției 
în sine, care oferă un grad ridicat de 
mobilitate atât pentru mașini, cât și 
pentru cadrele medicale și pacienți. 
De asemenea, punem la dispoziție 
tot ce presupune această structură, 
de la căi de acces, grupuri sanitare, 
ventilație, surse de energie electrică 
și climatizare, până la personal de 
pază și întreținere. Sala Polivalentă 
a fost deja dezinfectată, iar această 
acțiune poate fi reluată imediat ce va 
deveni unitate medicală operațională 
din punct de vedere medical.

Fac apel la autoritățile statului 
responsabile de gestionarea, din 
punct de vedere medical, a acestei 

crize, să ia în considerare dotarea 
corespunzătoare a acestei clădiri 
și tot ce presupune utilizarea ei ca 
un spital, pentru a preîntâmpina 
un posibil scenariu de înrăutățire a 
situației din unitățile spitalicești de 
pe teritoriul Craiovei. Municipalitatea 
își manifestă toată disponibilitatea 
pentru a ajuta, cu condiția ca factorii 
responsabili de la nivel național să se 
implice în asigurarea echipamentelor 
medicale necesare și a personalului 
calificat”, a declarat Mihail Genoiu, 
primarul Municipiului Craiova.

În comunicatul menţionat se mai 
precizează: „Încă de la începutul 
crizei, Primăria Craiova s-a implicat cu 
toate forțele în prevenirea răspândirii 
virusului SARS-COV 2 la nivelul 

comunității locale și a demonstrat 
că măsurile luate la timp au fost 
eficiente, dovadă că avem printre cele 
mai puține cazuri din țară de pacienți 
depistați pozitiv cu coronavirus. 
Craiova a fost printre primele orașe 
în care locurile de joacă, parcurile, 
foișoarele, școlile și grădinițele 
sau instituțiile publice și mijloacele 
de transport în comun, piețele și 
târgurile au fost dezinfectate, iar 
oamenilor li s-a restricționat accesul, 
spre binele tuturor, chiar înainte de a 
fi emise ordonanțele militare.

Administrația locală a alocat din 
bugetul local, până acum, unităților 
medicale din subordine, peste 
6 (șase) milioane de lei în lupta 
împotriva coronavirusului”.

Spălătoriile auto se pot redeschide
Spălătoriile auto din Craiova pot 

funcţiona din nou. Decizia a fost luată 
de Centrul Judeţean de Coordonare şi 
Conducere a Intervenţiei (CJCI) Dolj.

Pentru a funcţiona, angajaţii 
spălătoriilor auto trebuie să fie 
echipaţi corespunzător cu mască 
de protecţie, mănuşi şi salopetă de 
lucru. Mănuşile se vor schimba după 
fiecare spălare. Este obligatorie 
păstrarea distanţei minime între 
persoane pentru evitarea oricărui 
contact direct.

Ieri, în judeţul Dolj, numărul 

persoanelor confirmate cu coronavirus 
rămăsese, oficial, la 39. 2764 de 
persoane erau izolate voluntar la 
domiciliu, 1069 persoane se aflau 
în carantină, 575 de persoane au 
ieșit din carantină, iar alte 6417 
au ieșit din izolare voluntară la 
domiciliu. Persoanele izolate la 
domiciliu sunt clinic sănătoase și nu 
prezintă simptomatologie specifică 
afectării de către virusul COVID-19, 
conform Prefecturii Dolj.

La nivel naţional, cifra persoanelor 
infectate a depăşit 5.000.



HOROSCOP
Astazi ai putea sa te uiti 

in oglinda si sa te panichezi de 
aspectul tau. 

S-ar putea sa te simti putin 
dezamagit si sa fii putin obosit. Cu 
toate acestea, probabil arati mult 
mai bine decat crezi. 

Dorinta ta de a vedea un 
partener romantic ar putea fi 
foarte puternica astazi. 

Cu toate acestea, este 
posibil sa fii respins. Nu sari la 
concluzia ca prietenul tau nu 
vrea sa te vada.

Abilitatile tale artistice ar 
putea parea un pic blocate astazi. 
Ai putea fi nerabdator sa finalizezi 
un proiect pe jumatate terminat, 
dar este posibil sa nu ai idee unde 
sa mergi cu el. 

Nu te panica!

S u p r a s o l i c i t a r e a  i n 
alimente si bauturi din ultimele 
zile ar putea sa te faca sa te 
simti un pic rau astazi. 

S-ar putea chiar sa te 
int rebi  daca d istract ia a 
meritat! 

Astazi ai putea avea o 
dorinta puternica de a iesi si de 
a socializa. 

Ai putea sa petreci mult 
timp la telefon incercand sa 
ajungi la niste prieteni, dar sa 
nu ai mult noroc. 

O dorinta puternica de a te 
intalni cu un partener romantic 
ar putea veni peste tine astazi. 
Cu toate acestea, s-ar putea sa 
nu poti ajunge la prietenul tau. 
El sau ea ar putea fi ocupat si nu 
poate raspunde la mesaje.

Astazi ai putea primi o 
invitatie la un eveniment social 
la care vei dori cu adevarat sa 
participi. 

Oamenii care ar putea 
fi acolo s-ar putea dovedi a fi 
contacte importante.

Un membru al familiei 
plin de spirit ar putea sa te 
faca sa te simti confuz, si s-ar 
putea sa nu poti discerne cel 
mai bun mod de a afla ce il 
deranjeaza. 

Nu inrautati situatia. 

O ocazie de a calatori intr-un 
loc pe care ti-ai dorit intotdeauna sa-l 
vizitezi, poate din motive de afaceri, 
ar putea sa iti vina azi in cale. Acest 
lucru ar putea fi foarte interesant, 
dar s-ar putea sa intampini unele 
dificultati in a face aranjamentele. 

S-ar putea sa doresti sa 
petreci cea mai mare parte 
din aceasta zi afara, poate la o 
plimbare printr-un parc. Ai putea 
avea o gandire serioasa de facut 
si sa simti ca cel mai bun recurs 
este sa fii singur ceva vreme. 

Zilele pline de aventura, 
care implica, probabil, calatorii, 
ar putea sa-ti preia mult timp 
astazi.

 Probabil te-ai plictisit de 
situatia ta si doresti sa faci ceva 
pentru a elimina rutina. 

Problemele cu banii ar putea 
fi in mintea ta, poate mai mult 
decat este necesar. S-ar putea sa 
ai tendinta de a le alunga si de a 
crede ca sunt mai rele decat sunt. 
Incearca sa faci un efort special 
pentru a fi obiectiv. 

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00  Telejurnal
   matinal
09:00  Telejurnal 
09:45  Teleshopping  
10:00  Ediţie specială  
11:00  Yanxi, palatul 
   suspinelor (R) 
12:00  Telejurnal 
12:30  Teleshopping  
13:00  Ediţie specială 
13:15  Discover Romania 
13:30  Pofticioşi, la cratiţă! 
14:00  Telejurnal 
15:00  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 
21:10  Cu preţul sângelui 
23:15  Telejurnal 
00:00  Fotbal: 
   Brazilia - Germania 
02:00  Cu preţul 
   sângelui (R) 
04:05  Vorbeşte
   corect! (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

08:55  Asterix: Secretul
   poțiunii magice 
10:20  Povestea jucăriilor 4 
12:00  Misterele rebusului:
   logodna suprimata 
13:25  Magie în New York 
15:10  Hotel Grand Budapest 
16:50  Pe platourile 
   de filmare 
17:20  Intrusul 
19:00  Glumeam! 
19:25  Glumeam! 
20:00  ZeroZeroZero 
21:00  Fosse/Verdon 
21:45  Bun venit
   în junglă! 
23:30  Moșul cel rău 
01:00  Identitate 
02:30  Whiplash 
04:15  Bun venit 
   în junglă! 
06:00  Goosebumps 2:
   Halloween bântuit

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  Mihai Viteazul 
22:00  Trăsniți (R) 
01:15  Mihai Viteazul (R) 
03:15  60 de minute 
   cu Alexandru 
   Constantin  
04:15  Nimeni nu-i perfect 
05:50  Focus (R) 
06:50  Teleshopping

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: Printre vulturi 
23:15  Comanda: “Ucide!” (R) 
01:15  Miezul problemei (R) 
02:30  Albumul Naţional 
04:15  Vouă 

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  Megastructuri cu 
   Richard Hammond  
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  Indigenii din Alaska 
22:00  Mistere în sălbăticie 
23:00  Alaska 
00:00  Expediţii în necunoscut 
01:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
01:55  Mistere la muzeu 
02:50  Indigenii din Alaska 
03:45  Mistere în 
   sălbăticie 
04:40  Maşini pe alese 

HBO EUROSPORT

07:30  Haltere: CE
09:30  Ciclism: CM
11:00  Haltere: CE
13:00  Jocurile olimpice:
   Pretutindeni  
13:30  Jocurile olimpice: 
   Avanpost olimpic  
14:00  Jocurile olimpice: 
   Combustibil original
15:00  Ciclism: CM
19:10  Ştirile Eurosport  
19:15  Haltere: CE
21:45  Fotbal: Premier League
00:00  Ştirile Eurosport  
00:05  Ciclism: CM
00:30  Haltere: CE
01:30  Jocurile olimpice: 
   Combustibil original
02:30  Ciclism: 
   Circuitul Mondial 
04:00  Haltere: CE
06:00  Ciclism: 
   Circuitul Mondial 

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  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

08:30  La bloc (R) 

11:00  Martin si Lewis (R) 
13:00  Podul de pe râul Kwai (R) 
16:15  Domnișoare la ananghie 
18:15  La bloc 
20:30  Automata 
22:45  Christopher Roth 
00:45  Automata (R) 
02:45  Christopher Roth (R) 
04:15  La bloc (R) 
06:00  La Maruţă (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  Ultima redută 
22:30  Jack Reacher: 
   Să nu te întorci 
   niciodată! 
01:00  Asia Express -
   Drumul comorilor (R) 
03:00  The Wall - 
   Marele Zid (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 
23:15  The Walk: 
   Sfidează limitele 
01:30  S.W.A.T. - 
   Trupe de elită (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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Deputat PSD Alexandra Presură: 
Testarea tuturor persoanelor suspecte 
de COVID -19 este necesară pentru 

prevenirea răspândirii virusului

„Mulți dintre români au înțeles și au 
respectat recomandările autorităților! 
Peste 20% din populația aptă de 
muncă a țării se află în izolare, iar 
măsurile impuse o dată cu declararea 
stării de urgență au dus la blocarea 
multor domenii economice. Cu toate 
acestea, noul virus se răspândește 
alarmant de repede, iar guvernul nu 
testează suficient.

Vedem însă că există autorități 
locale care au preluat această 
sarcină în propriile mâini și au triplat 
capacitatea de testare. Aleșii locali 
din București, Buzău, Bistrița, Neamț, 
Galați, Iași, Maramureș, Sălaj, Tulcea, 
Argeș, Prahova, Constanța, Vâlcea 
ș.a. au achiziționat aparate de 
testare. În Dolj, spre exemplu, 
Primăria Municipiului Craiova și 
Consiliul Județean au achiziționat 
două aparate de testare, pe lângă un 
al treilea luat din donațiile colectate de 
Facultatea de Medicină și Farmacie.

Așadar, administrațiile locale 
au demonstrat că se pot organiza, 
însă nu pot face față acestei situații 
singure!

Din păcate, în loc să vină cu soluții 

și măsuri concrete pentru sănătatea 
românilor, actualul guvern aruncă 
în spațiul public informații false și 
denigrează munca celor care sunt 
cu adevărat implicați. Totodată, 
vedem și că în spitale este o lipsă 
foarte mare de materiale de protecție 
pentru cadrele medicale care luptă în 
prima linie pentru sănătatea noastră.

Avem exemplul unor sisteme 
sanitare în care lucrurile au scăpat 
de sub control și în acest moment 
se înregistrează mii și mii de morți, 
dar avem și exemplul sistemelor 
medica le unde lucrur i le  s-au 
ținut sub control, iar cazurile de 
îmbolnăviri sunt într-o creștere 
lentă sau foarte lentă. România, 
având de partea sa timpul, nu 
trebuia decât să învețe. Guvernul 
Orban ar fi trebuit să învețe din 
greșelile altora, să învețe să aplice 
măsurile ferme de acolo de unde 
acestea au funcționat și să testeze. 
Să testeze mult și responsabil.

În aceste momente, este nevoie 
de sprijin, deschidere, comunicare și 
implicare guvernamentală”, a spus 
deputat PSD Alexandra Presură.



DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)
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El e Hercule de România!

Rareș Toader, campionul național 
de sală la aruncarea greutății, ridică 
zilnic bolovani de 50 de kilograme 
pentru a nu-și ieși din formă în 
perioada de izolare.

Pandemia de Coronavirus care a 
lovit întreaga planetă i-a dat toate 
planurile peste cap lui Rareș Toader, 
atletul de la greutate, care mai are 
doar 30 de centimetri să atingă 
baremul de calificare la Olimpiada de 
la Tokyo din 2021.

Baremul olimpic la aruncarea 
greutății la băieți este 21,10 metri 
și merg în competiție cei mai bine 
clasați 32 de sportivi din lume.

„Sunt în grafic, sunt în primii 20, 
voi fi la Tokyo anul viitor! Îmi pare 
rău doar că această nebunie a întors 

totul pe dos. Sper să se termine cât 
mai repede și să revenim cu toții la 
activităție noastre” - Rareș Andrei 
Toader, campion național de sală la 
greutate, medaliat cu argint la Jocuri 
Olimpice de Tineret de la Nanjing.

Ridică bolovani de 
50 de kilograme
Rareș nu se plictisește în perioada 

de izolare. E acasă la Căciulata, unde 
se antrenează zilnic! Are un program 
strict, din care nu lipsește ridicatul 
bolovanilor de 50 de kilograme.

„Sunt de câteva săptămâni acasă 
la Căciulata, unde nu am timp să mă 
plictisesc. Mi-am amenajat în curtea 
casei tot felul de aparate care să mă 
ajute să fiu în formă când se termină 

pandemia. Voi să stați 
acasă și să aveți grijă de 
familiile voastre” - Rareș 
Andrei Toader.

Pentru Rareș, în cazul 
în care se va califica, 
Jocurile Olimpice de 
la Tokyo din 2021 ar 
fi primele din cariera 
sa la care ar participa. 
Sportivul și-a realizat 
ba remu l  ș i  pen t ru 
Olimpiada de la Rio de 
Janeiro din 2016, pe care 
a ratat-o din cauză că a 
fost depistat pozitiv la un 
control antidoping.

SPORTSNET GROUP

Rezolvare Sudoku Luni, 6 Aprilie 2020
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Imagini de colecție: Cum arătau 

jucătorii români mari când erau mici!

Federația Română de Fotbal a 
reușit să facă rost de fotografii de 
colecție cu o parte dintre fotbaliștii 
ce au scris pagini de istorie în fotbalul 
românesc, în perioade diferite. 
Fotografiile au fost publicate de 
federali pe site-ul oficial, acolo unde 
a fost alcătuit un prim 11 cu poze 
ale jucătorilor din vremea în care 
erau tineri.

„Îi știm din perioadele când ne 
încântau cu jocul lor, pe unii poate 
chiar din juniorat, dar pe cei mai mulți 
de la maturitatea sportivă. Cu câțiva 
ne-am obișnuit deja în ipostaza de 
antrenori. Dar cum erau la începuturi, 
la primul șut din viață sau chiar și mai 
devreme? Haideți să descoperim o 
echipă inedită, un 4-4-2 al inocenței, 
format din jucători români importanți, 
prin chipul copilăriei!”, a fost mesajul 
introductiv al Federației.

Portar: Dumitru Moraru. Înainte 
de Steaua și Dinamo, pentru “Țețe” 
au fost plonjoanele pe maidan! Fostul 
internațional nu se temea nici atunci, 

era clar că va ajunge mare.
Fundași: Cosmin Contra, cel care 

a ajuns să îmbrace tricourile unor 
formații precum AC Milan și Atletico 
Madrid, dar și să antreneze naționala 
României.  

Dorin Goian, primul de la stânga 
la dreapta, în rândul de sus, un 
fundaș deloc timid se pregătea de 
ascensiunea spre echipa națională.

Miodrag Belodedici, un puști sfios 
ce urma să câștige două Cupe ale 
Campionilor Europeni!

Mircea Rednic - „L-am reprofilat 
în banda stângă, dar antrenorul lui 
Poli Iași nu se va supăra. Nu ar avea 
cum, cu privirea candidă din această 
fotografie…”, au scris federalii în 
descrierea fotografiei.

Mijlocași: Nicolae Dică, mijlocașul 
care a scris istorie roș-albastră cu 
Steaua București.

Florin Constantinovici. „Puștiule 
din dreapta, nu mai fi îngândurat! 
O să te aplaude Giuleștiul și vei 
rămâne mereu călăuzit de bunătate 
și prietenie, ca în imaginea asta!”, a 
fost descrierea fotografiei.

Lucian Sânmărtean. Un “magician” 
cuminte, al patrulea de la stânga la 
dreapta, pe rândul de jos, în vremea 
când probabil deja enerva toți fundașii 
adverși cu talentul său.

Gheorghe Hagi. “Regele”, când îi 
cucerise doar pe cei din familie, dar 
urmau marile stadioane ale lumii.

Atacanț i :  V iore l  Moldovan.  
Campion al Franței și marcator în 25 
de rânduri pentru România!

Gabi Balint. Al treilea bistrițean 
după Sânmărtean și Moldovan, dar 
primul în ordine… cronologică!

Sursa: frf.ro
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Revistă de cultură și timp liber

Cum se încheie campionatul! 
Propunerea unui jucător al CSU Craiova!

FRF va amâna pentru a treia oară reluarea întrecerii, în vreme ce LPF a recurs la o 
altă soluție pentru a menține fotbalul în viață

Primul termen dat de Federație 
pentru reluarea întrecerii a fost 
31 martie, apoi, când conducătorii 
fotbalului autohton au înțeles că 
situația este gravă, au vehiculat un alt 
termen: 16 mai. La data de 6 aprilie, 
președintele Klaus Iohannis a anunțat 
„prelungirea stării de urgență pentru 
încă 30 de zile”, așadar până la data 
de 16 mai, când FRF plănuia reluarea 
campionatelor. Fapt imposibil în noua 
conjunctură.

Pentru a menține fenomenul în 
viață, LPF a anunțat startul eLiga1, 
competiție de fotbal virtual. Iată planul 
forului condus de Gino Iorgulescu:  
„LPF va organiza, în perioada 16 
aprilie - 6 mai, o competiție de 
FIFA20, cel mai popular simulator de 
fotbal din lume, în care vor participa 
gameri profesioniști aleși de cele 14 
cluburi din Liga 1.

Așadar, de joi și până duminică, în 
perioada menționată, vom programa 
câte o etapă de fotbal virtual pe 
zi.  După consultarea cu partenerul 
MEDIA al LPF, vă putem informa că 
avem acceptul acestuia de a prezenta 
meciurile respective și la televiziunile 
partenere.

După finalizarea acestei competiții, 
LPF va organiza un player challenge, 
un campionat în care fiecare club 
să fie reprezentat în joc de câte un 
fotbalist profesionist.

Scopul acestui proiect este acela 
de a rămâne aproape de iubitorii 
fotbalului românesc, de fanii Ligii 1, 
în această perioadă atât de dificilă 
pentru noi toți, dar și de a sprijini 
partenerii fotbalului profesionist 
și, implicit, cluburile Ligii 1. Astfel, 
fotbalul virtual întinde o mână de 

ajutor fotbalului real, într-un timp în 
care solidaritatea e mai importantă 
ca niciodată. Competiția va oferi 
posibilitatea fiecărui club de a folosi 
propria infrastructură de ticketing 
pentru a strânge bani în sprijinul 
comunității locale, spitalelor, celor 
atât de greu încercați în aceste zile.

Totodată, pentru a ține legătura 
cât mai strânsă cu fanii fotbalului 
românesc, competiția va beneficia de 
un site dedicat (http://stamacasaliga1.
ro/), dar și de un ambasador al ei, în 
persoana lui Ovidiu “Ovvy” Pătrașcu, 
recunoscut în comunitatea gamerilor 
pasionați de FIFA și care ne va oferi 
tot sprijinul pentru a ne face să 
înțelegem nu doar magica lume a 
gamerilor, ci și aceast nou profil al 
fotbalului românesc”.

Florin Gardoș, încă jucător la CSU 
Craiova, a declarat la Telekomsport 
că se așteaptă ca în lunile iunie – 
iulie să reînceapă fotbalul în Liga 
1: „Eu nu mi-am făcut, sincer, 

probleme că nu se va termina 
campionatul sau că se va întrerupe 
în momentul ăsta şi se va da titlul 
cuiva. Sunt două luni în care nu 
se va juca fotbal şi cred că va fi 

suficient timp în iunie-iulie să jucăm 
meciurile rămase, mai ales că nu 
mai avem Euro. Deci timp este. Şi 
aşa mi se pare normal, să se joace 
toate meciurile”.


