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10.000 de contoare inteligente vor fi montate în
municipiul Craiova – un proiect Distribuție Oltenia

În perioada imediat următoare,
Distribuție Oltenia va monta, cu sprijinul
unui partener extern specializat, 10 000
de contoare inteligente în zona centrală
– parțial și zona Sărari din Municipiul
Craiova. Contorizarea inteligență face parte
din direcțiile strategice de investiție ale
operatorului Distribuție Oltenia, fiind o
componentă importantă a proiectului SMART
Transformation prin care compania și-a
propus să-și digitalizeze întreagă activitate, în
beneficiul consumatorilor de energie.
Etapa de montare a echipamentelor
inteligente de măsură a energiei electrice
include locurile de consum aflate în zona de
sud-est a municipiului Craiova, zona fiind
delimitată de următoarele străzi:
- în partea de nord – Calea București;
- în partea de vest – străzile Carol I,
Arieș, Caracal, I.D. Sârbu, Pandurilor;
- în partea de sud – străzile Gheorghe
Chițu, Gen. Magheru, Împăratul Traian,
Revoluției, Caracal;
- în partea de est – străzile Henri
Coandă și Sărari.
Montarea contoarelor va fi efectuată
de către un partener extern cu experiență
și nu presupune nici un cost din partea
consumatorilor. Aceștia vor fi notificați
în prealabil cu privire la perioada în
care urmează să fie înlocuite contoarele
coventionale cu cele inteligente în vederea
asigurării accesului la locurile de consum.
Avantajele instalării unui contor
inteligent sunt numeroase, vizând atât
consumatorii finali de energie cât și
operatorul de distribuție sau furnizorul care
facturează energia electrică consumată.
Pentru consumatorii finali de energie,
principalele avantaje sunt: se elimină
disconfortul creat în situațiile în care clientul
trebuie să asigure accesul periodic pentru
citirea contoarelor; crește acuratețea
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datelor de consum înregistrate în scopul
facturării; achiziționarea datelor de consum
se efectuează zilnic, de la distanță, și
astfel, furnizorii de energie electrică au
posibilitatea tehnică de facturare a datelor
de consum reale; contorul inteligent
înregistrează datele de consum la fiecare
15 minute și astfel operatorul de distribuție
poate pune la dispoziție aceste date în cazul
în care clienții sunt interesați să devină mai
eficienți energetic; monitorizarea și timpii
de intervenție ale echipelor operative ale
operatorului de distribuție în urmă unor
deranjamente electrice se diminuează;
reconectarea în caz de deconectare se face
într-un timp foarte scurt; se elimina taxele
de deconectare/ reconectare.

Ce face un contor să fie inteligent?
Aparatul inteligent de măsurare este un
dispozitiv electronic capabil să înregistreze
cu mare precizie cantitatea de energie
electrică tranzitată și să transmită în același
timp aceste informații la distanță, printr-o
comunicație de date securizată.
Posibilitatea apariției erorilor este
scăzută datorită faptului că întreg procesul
se desfășoară automat iar transmiterea
datelor de la contoare până la sistemul de
facturare se face fără intervenție umană.
Prin intermediul proiectului
„IMPLEMENTARE SISTEM DE MĂSURARE
INTELIGENT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA,
ZONA CENTRALĂ – PARȚIAL ȘI SĂRARI
– cca. 10.000 DE CONSUMATORI DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA, COD SMIS 2014
+ 114790, cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin POIM 201 –
2020, Axa Prioritară 6: Promovarea energiei
curate și eficienței energetice în vederea
susținerii unei economii cu emisii scăzute de
carbon, Obiectivul specific 6.3., operatorul
Distribuție Oltenia și-a propus: reducerea
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consumului mediu de energie la nivelul
locuințelor din zona de implementare a
proiectului, de la 1,42 MWh în 2018 la 1,35
MWh în 2023; creșterea calității serviciului
de distribuție a energiei electrice prin
implementarea sistemului MDM (metering
dată management) prin generarea de
rapoarte predefinite; modernizarea/
retehnologizarea a aproximativ 8 km de
rețea de medie și joasă tensiune (inclusiv
985 de branșamente adaptate la rețeaua
modernizată) – lucrări finalizate.

			

			

În viitorul apropiat, Distribuție Oltenia
își propune demararea unor proiecte de
implementare a contoarelor inteligente în
toată aria sa de activitate (județele Argeș,
Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și
Vâlcea) după cum urmează:
- 2020 - 31.236 contoare inteligente;
- 2021 – 83.332 contoare inteligente;
- 2022 – 83.549 contoare inteligente;
- 2023 – 83.585 contoare inteligente;
- 2024 – 98.767 contoare inteligente.
Distribuție Oltenia

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 16 MARTIE – 23 MARTIE 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

12.03

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 16:00

Craiova

PT 70 - străzile: Păltiniş şi aleea Păltiniş, Principatele
Unite, Constantin Brâncuşi, Ştefan Cel Mare, Avram
Iancu, Ovidiu, aleea Licurici, Sf. Gheorghe, George
Coşbuc

09:00 - 16:00

Craiova

PT 27 - străzile: Şerban Vodă, Păltiniş, Remus, Ion
Creangă, Brazda lui Novac, Doljului, Ovidiu, Aleea
Blanduziei, Avram Iancu, Pietăţii

09:00 - 16:00

Craiova

PT 129 - străzile: Brazda Lui Novac - parţial, Vulturi,
1 Decembrie 1918, Constantin Brâncuşi - parţial,
zona blocurilor: A9, A10, A34, A35, A36, C13b, C13,
Universitatea ‘’SPIRU HARET’’

09:00 - 17:00

Craiova

PT 286 Troaca, PT 573 Cernele, PT 574
Cernele

09:00 - 17:00

Craiova

PT 571 Făcăi, PT 572 Făcăi

09:00 - 17:00

Basarabi

PTA 1 Basarabi, PTA 2 Basarabi, PTA 3
Basarabi, PTA 4 Basarabi

09:00 - 17:00

Băileşti

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

Valea Stanciului, Ţugureşti, Bârza, Horezu Poienari
- integral, PT terţi: PTA Orange Bârza, PTA SA
Bârza, PTA SA Valea Stanciului, PTA Complex Valea
Stanciului, PTA SA Horezu Poienari

09:00 - 16:00

Craiova

PT 244 - str. Calea Bucureşti, zona blocurilor:
R1, R2, R3, C.T.

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 17:00

Dobridor

17.03
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Calafat,
Ciupercenii
Noi
Podari
Amărăştii de
Jos

PTA 7 Oraș Băileşti

PT 261 - Teatrul de Operetă, străzile:
Bibescu, Libertății, Mihai Viteazul, Ion
Maiorescu, Popa Șapcă, Matei Basarab,
Madona Dudu
PT 201 - străzile: D. Gerota, Dr. V. Gomoiu,
S. C. Oltenia, Coop. Încălţămintea, Coop.
Stăruinţa
PTA 2 Dobridor
PTA 1 Smârdan, PTA CRR Smârdan, PTA Moară
Ciupercenii Noi, PTAB 4 Ciupercenii Noi, PTA 1
Ciupercenii Noi,, PTA 2 Ciupercenii Noi, PTA 3
Ciupercenii Noi, PT terţi: PT IGO Puţuri, PTA CFR
Calafat, PTAB Zootehnie Rovam; PTA Fermă Piersici,
PTA TOP AGRO Business, PTA SMA Ciupercenii Noi

PT 522, PT 647 Balta Verde
PTAb 1 Livezi, PTA Gura Văii
PTA 5 Amărăştii de Jos

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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Dosarul executorului Drăgan
se amână din nou la Înalta Curte
de Casație și Justiție

Judecătorii Înaltei Curți
de Casație și Justiție au
amânat pentru data de
31 martie soluționarea
celui de-al doilea dosar
al executorului bancar
și judecătoresc Romeo
Costinel Drăgan, în care a
fost condamnat de Curtea
de Apel Craiova la 7 ani și
4 luni de pușcărie pentru
infracțiuni de corupție.
Drăgan a fost condamnat
definitiv, în luna aprilie
a anului trecut, tot de
ÎCCJ, la 1 an și 5 luni de
închisoare cu suspendare
pe durata unui termen de
încercare de 3 ani și 80 de
zile de muncă în folosul
comunității într-un alt
dosar.
Camelia SÂRBU
office@jurnalulolteniei.ro

Înalta Curte de Casație și Justiție
a stabilit un nou termen, pe 31
martie a.c., pentru soluționarea
apelului declarat de executorul bancar
și judecătoresc Costinel Romeo
Drăgan, în dosarul în care a fost
condamnat pe fond la 7 ani și 4 luni
de pușcărie pentru infracțiuni de
corupție, întrucât nu a fost realizat
raportul de expertiză solicitat de
instanță în cauză. Reamintim că, în
acest dosar inculpatul a fost arestat
preventiv pe 5 octombrie 2016, de
magistraţii Curţii de Apel Craiova,
la propunerea procurorilor Direcţiei
Naţionale Anticorupţie (DNA) –
Serviciul Teritorial Craiova. La sfârşitul
lunii noiembrie 2016, procurorii din
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie
– Serviciul Teritorial Craiova au anunţat
că au dispus trimiterea în judecată, în
stare de arest preventiv, a lui Costinel
Romeo Drăgan, la data faptelor
executor bancar şi judecătoresc,
acuzat de săvârşirea a zece infracţiuni
de abuz în serviciu dacă funcţionarul

a obţinut pentru sine sau pentru altul
un folos necuvenit (din care şase în
formă continuată).
În rechizitoriu, procurorii au
reţinut că: în perioada 2008 – 2015,
inculpatul Drăgan Costinel Romeo,
în calitatea sa de executor bancar
şi judecătoresc, prin nerespectarea
atribuţiilor de serviciu şi a dispoziţiilor
legale, a dispus în mod abuziv de
sumele de bani puse la dispoziţie de
datornici în dosarele de executare.
Astfel, din conturile bancare deschise
în acest sens, inculpatul a efectuat
transferuri de bani în conturile
personale, dar şi ridicări în numerar.
Mai mult, executorul judecătoresc,
folosind mecanismul de fraudare
de tip „suveică”, a utilizat o parte
din banii încasaţi de la unii dintre
datornici pentru a acoperi sumele
de bani scadente, ce li se cuveneau
unora dintre creditori. De precizat
este faptul că, pentru toate aceste
operaţiuni bancare inculpatul Drăgan
Costinel Romeo nu a întocmit nici
un fel de documente justificative,
iar prin nedistribuirea acestor sume
conform destinaţiei legale a fost
produs un prejudiciu în dauna
creditorilor implicaţi în procedurile
de executare silită care se ridică
la suma de 2.784.944,20 lei, au
comunicat reprezentanţii DNA –
Serviciul Teritorial Craiova. În cauză,
procurorii anticorupţie au instituit
măsura asigurătorie a sechestrului
asupra unor imobile ce aparţin
inculpatului Drăgan Costinel Romeo.

Dosarul s-a înregistrat pe 25
noiembrie 2016 la Curtea de Apel
Craiova, cu propunere de a se menţine
măsura preventivă şi asigurătorie
dispusă în cauză. Judecătorii de la
Curtea de Apel Craiova au constatat
atunci legalitatea şi temeinicia măsurii
arestării preventive a inculpatului.
C a u z a a i n t ra t î n c a m e ra
preliminară, iar pe 31 ianuarie
2017 instanța a admis o parte
din excepțiile ridicate de inculpat,
constatând o serie de nereguli în
rechizitoriu cu privire la care au fost
anunțați procurorii anticorupție.
Între timp, printr-o hotărâre rămasă
definitivă pe 27 februarie la Înalta
Curte de Casație și Justiție, Costinel
Romeo Drăgan a fost plasat sub
control judiciar pentru o perioadă de
60 de zile. Anchetatorii au remediat
neregularitățile constatate de
instanță, rechizitoriul fiind analizat
din nou de judecătorul de cameră
preliminară de la Curtea de Apel
Craiova care, pe 9 martie 2017, a
decis că procesul poate începe.
Pe 18 aprilie 2018, Curtea de
Apel Craiova a pronunțat sentința
în dosar: „Contopeşte pedepsele
aplicate inculpatului Drăgan Costinel
Romeo în pedeapsa cea mai grea de
6 ani închisoare, la care se adaugă
un spor de o treime din cealaltă
pedeapsă, respectiv 1 an şi 4 luni
închisoare, în final inculpatul urmând
să execute pedeapsa principală de
7 ani şi 4 luni închisoare”, se arată
în încheierea de ședință a instanței.

Instanța a mai decis ca inculpatul să
achite despăgubiri și daune morale
în valoare de aproape 1.300.000
lei părților vătămate și 21.500 lei
cheltuieli judiciare către stat.
În plus, Înalta Curte de Casație
și Justiție a soluționat, tot în
aprilie anul trecut dosarul în care
executorul bancar și judecătoresc
Costinel Romeo Drăgan a fost
condamnat pe fond, de Curtea de
Apel Craiova, la 1 an și 5 luni de
închisoare cu executare pentru
fals material în înscrisuri oficiale.
Instanța a admis apelul inculpatului
și a dispus suspendarea executării
pedepsei: „Admite apelul declarat
de inculpatul Drăgan Costinel
Romeo împotriva sentinţei penale
nr. 210 din 9 octombrie 2018
pronunţată de Curtea de Apel
Craiova - Secţia penală şi pentru
cauze cu minori. Desfiinţează, în
parte, hotărârea atacată, numai sub
aspectul modalităţii de executare
a p e d e p s e i re z u l t a n t e , i a r î n
rejudecare: În baza art. 91 din
Codul penal dispune suspendarea
sub supraveghere a executării
pedepsei rezultante principale de
1 an şi 5 luni închisoare aplicată
inculpatului Drăgan Costinel
Romeo pe durata unui termen de
supraveghere de 3 ani”, se arată în
hotărârea pronunțată pe 12 aprilie
2019. Pe lângă obligațiile impuse pe
perioada termenului de încercare,
Drăgan trebuie să execute și 80 de
zile de muncă în folosul comunității.
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„Croitorașul cel Viteaz”, tras pe linie
moartă de PSD

Primarul PSD din Orșova județul
Mehedinți, Marius Stoica, omul
ajuns celebru pentru că vrea să
desființeze Poliția Locală pe motiv
de „trândășie” și „lenevenie”, a
fost tras pe linie moartă de către
PSD Mehedinți. La alegerile locale
din acest an, candidatul PSD la
primăria Orșova nu va mai fi Stoica
ci Constantin Popescu, om de afaceri
și fost președinte al PSD Orșova,
achitat recent de către Înalta Curte
de Casație și Justiție, după 6 ani de
zile de procese, într-un dosar penal
de corupție instrumentat de DNA.
Sâmbătă 7 martie 2020, în sala
mare a celui mai luxos hotel din
Orșova, cu mare fast, președintele
PSD Mehedinți, Aladin Georgescu a
anunțat oficial candidatura la funcția
de primar al municipiului Orșova, din
partea PSD, a lui Constantin Popescu.
Lui Popescu i-au fost alături, la
eveniment, prieteni, dar și lideri ai
PSD: președintele PSD Mehedinți,
Aladin Georgescu, senatorul PSD
Liviu Mazilu, primarul comunei
Svinița, Nicolae Curici, primarul
comunei Eșelnița, Ioan Ciuru.
„Analizând sondajele pe care
le-am realizat în această perioadă,
analizând toate mesajele pe care leam primit de la prieteni, cunoștințe,
dar și de la necunoscuți, cu privire la
ceea ce vor orșovenii, am considerat

că este mai presus de orice să țin cont
de interesul orșovenilor, de dorința
orșovenilor de a-l avea candidat la
funcția de primar pe Costi Popescu,
din partea PSD Mehedinți”, a declarat
Aladin Georgescu, la Orșova.
„După o activitate foarte bună în
cadrul Organizației PSD Orșova, în
aprilie 2014, Constantin Popescu a
fost nevoit să își dea demisia și până
de curând, a trecut printr-o perioadă
deloc ușoară, dar la capătul căreia a
revenit “acasă”. Este mai puternic,
determinat și pregătit să intre în
lupta electorală pentru Primăria
Orșova. Este un om de stânga, fără
dubiu și are o relație foarte bună cu
oamenii din Orșova. Am convingerea
că va câștiga, va continua proiectele
începute de PSD și Consiliul Județean
Mehedinți în municipiu în ultimii trei
ani și jumătate și va derula altele prin
care orașul să se dezvolte din punct
de vedere economic și turistic. Îi urez
mult succes lui Constantin Popescu
și îl asigur de toată susținerea!”, a
transmis președintele PSD Mehedinți,
Aladin Georgescu.
După 6 ani în care a suferit mult
și fără a avea vreo vină, Constantin
Popescu se întoarce pe funcția din
care a fost obligat să demisioneze în
anul 2015, aceea de președinte al PSD
Orșova. Pe data de 19 februarie 2020,
după ce a trecut și arest preventiv,

arest la domiciliu, control judiciar
și un proces penal lung și istovitor,
Constantin Popescu a fost achitat
definitiv și irevocabil de către Înalta
Curte de Casație și Justiție într-un
dosar de corupție instrumentat de
DNA, în care cap de afiș a fost baronul
Adrian Duicu, condamnat la 1 an și 6
luni de închisoare cu suspendare.
„Croitorașul cel Viteaz”, pus
pe făraș de PSD: „Eu nu
mă vând!”
Primarul din Orşova, Marius
Stoica, susține că el a refuzat să mai
candideze din partea PSD pentru
un nou mandat. Stoica a declarat
că partidul i-ar fi cerut să pună pe
lista de consilieri locali oameni de

afaceri din Orşova, lucru pe care nu
l-a considerat oportun.
„Eu nu mă vând şi nici interesele
orşovenilor nu le negociez pentru
prosperitatea unor anumite firme.
La momentul când PSD mi-a cerut
ca la viitoarele alegeri locale să
pun pe lista de consilieri oameni
de afaceri importanţi din Orşova,
potenţi financiar, pentru a putea
susţine campania electorală, eu am
spus: stop. Nu îmi cereţi să îl pun pe
Popescu de la Floricola viceprimar,
astfel încât bugetul întregii localităţi
să ajungă ulterior în conturile bancare
ale unor firme deja abonate la banul
public”, a anunțat public primarul
Marius Stoica.
Iulian Gogonea

OLT
SJU Slatina: Rudele pacienţilor internaţi
pot cere informaţii telefonic

Spitalul Judeţean de Urgenţă
(SJU) Slatina a intrat în carantină,
la fel ca celelalte spitale din ţară.
Repezentanţii acestei unităţi medicale
se preocupă însă şi de modul în care
oltenii pot ţine legătura cu rudele lor
internate aici.

Într-un comunicat de presă,
conducerea SJU Slatina anunţă că
pune la dispoziţia publicului numerele
telefonice din centrala spitalului,
la care aparţinătorii pot apela.
Informaţii vor fi date însă în condiţiile
respectării normelor referitoare la

accesul datelor cu caracter personal.
„Începând din data de
09.03.2020, ora 07:00, se instituie
măsuri de interzicere a accesului
în SJU Slatina pentru aparţinători,
vizitatori şi alte persoane în afară
de personalul angajat al unităţii
noastre. Începând cu data de
09.03.2020, ora 07:00, se suspendă
accesul în unitatea noastră a elevilor
şcolilor postliceale sanitare aflaţi în
practică. La nivelul căilor de acces
în spital, s-au afişat materiale
informative cu aceste decizii. SJU
Slatina pune la dispoziţia publicului
numerele telefonice din centrala
spitalului, la care aparţinătorii pot
apela pentru a fi dirijaţi către secţii,
în vederea obţinerii de date privind

starea de sănătate a pacienţilor
internaţi, în condiţiile respectării
normelor referitoare la accesul
datelor cu caracter personal. Pentru
pacienţii din Terapie Intensivă se
vor oferi date în intervalul 12:30
- 13:30, respectiv 19:30 – 20:30”,
se arată în comunicatul menţionat.
Numerele de telefon din centrala
spitalului, la care se pot oferi
detalii privind pacienţii internaţi,
sunt: 0249/431.703, respectiv
0249/436.129.
Măsurile aplicate rămân în
vigoare până cel puţin la 31 martie.
Pentru a se asigura că acestea sunt
respectate, SJU Slatina şi firma care
asigură serviciul de pază au înfiinţat
15 noi posturi de pază.
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Coronavirus. Măsuri radicale în Craiova

Pentru a preveni o
eventuală răspândire a
cazurilor de coronavirus în
Craiova şi judeţ, autorităţile
doljene aplică planul de
măsuri prevăzut la nivel
naţional, dar iau în calcul
şi măsuri proprii. Astfel,
toate spitalele din Craiova,
inclusiv cel judeţean, au
intrat în carantină. Zborurile
către şi dinspre Italia de pe
Aeroportul din Craiova au
fost anulate, iar şcolile din
Bănie ar putea fi închise
dacă apare vreun caz de
coronavirus în oraş.

Spitalul Clinic Județean de Urgență
Craiova a intrat în carantină. Cel puţin
până la 31 martie, pacienţii nu mai
pot fi vizitaţi.
Directorul SCJU Craiova, Teodor
Sas, a anunţat că decizia a fost luată
duminică, imediat după ce a fost dat
ordinul la nivel național în privința
măsurilor ce se impun pentru a
preveni infectarea cu noul virus.
„Da, în spital nu mai pot intra
aparținătorii. Aceștia din urmă țin
legătura cu pacientul, iar dacă
bolnavul nu poate comunica, se
păstrează legătura cu personalul
medical. Măsura este luată până
pe data de 31 martie când se face
o nouă evaluare”, a explicat Sas. În
această perioadă, se sistează total
și stagiile de practică ale elevilor
școlilor sanitare sau ale studenților.
Voluntarii pot merge în continuare
la spitale.
Şi celelalte spitale din Craiova,
inclusiv maternitatea Filantropia,
au intrat în carantină până la 31
martie.

Avioanele care ajung pe Aeroportul
Craiova, dezinfectate
Toate avioanele care aterizează
pe Aeroportul Internațional Craiova
urmează să fie dezinfectate
corespunzător cu un aparat cu raze
infraroșii, potrivit declarațiilor date
luni, de președintele Consiliului
Județean Dolj, Ion Prioteasa.
„În această dimineaţă am vorbit
cu directorul aeroportului și din acest
moment nu mai pleacă niciun avion
de la noi, nu mai vine niciun avion
din Italia. S-a luat hotărârea că
toate avioanele care vin, indiferent
cu ce scop, la Craiova și aterizează
pe aeroportul din Craiova, să fie
dezinfectate și să avem și un aparat
special, o lampă de aceasta cu raze
infraroșii pe care nu o au celelalte
aeroporturi, noi am cumpărat-o mai
demult, și cu această lampă intrăm
în avion și dezinfectăm peste tot pe
unde se poate și în felul acesta să
avem această siguranță că nici nu
ne aduce cineva ceva, nici nu pleacă
cu ceva de aici”, a afirmat Prioteasa.
După anularea curselor dinspre
și către Italia, Prioteasa a semnalat
și faptul că activitatea și salariile
personalului vor fi afectate.
„Zboruri mai puţine înseamă şi
indicatori mai slabi ai aeroportului.
Asta înseamnă că afectează şi
personalul de acolo, salariile şi alte
lucruri. Va trebui să fim alături de ei
pentru că, în acest moment, chiar
trebuie să le mulţumim pentru modul
în care s-au comportat în această
perioadă de timp şi pentru faptul
că au fost în prima linie alături de
ceilalţi”, a explicat Prioteasa.
Președintele CJ a vorbit și despre
situația piloților și stewardeselor
intrați în carantină, care s-au plâns de
condițiile din locul în care au fost duși,

fapt pentru care s-a decis mutarea lor
într-un spațiu adecvat.
„Aţi văzut că am avut şi un caz
unde întreg echipajul unui avion,
piloţii şi stewardesele au trebuit să
intre în carantină. Poate că acum
vă putem spune mai multe. În
momentul în care au fost duşi la
carantină nu au fost foarte mulţumiţi
de ce au văzut pe acolo. Au şi trimis
nişte mesaje şi fotografii la Geneva
sau Budapesta, şi atunci am luat
măsura să-i mutăm într-un alt spaţiu
şi să le asigurăm acolo şi confort şi
intimitate. Şi, în ultimă instanţă, firma
care operează pe Aeroportul Craiova,
de altfel singura, suntem în stare să
facem multe lucruri pentru ei, numai
să-i ţinem aici, să nu plece în alte
părţi”, a adăugat președintele.
Genoiu: Sunt adeptul
măsurilor radicale
Primarul Craiovei, Mihail Genoiu,
a declarat, luni, că este adeptul
măsurilor radicale când vine vorba
despre prevenirea răspândirii
coronavirus şi că dacă situaţia o
impune va acţiona în consecinţă.
Evenimentele care ar trebui să aibă
loc în perioada următoare în Craiova
ar putea fi anulate.
„Noi o să facem adrese cu
manifestările noastre, cu Zilele Oteniei,
eventual şi cu evenimentele instituțiilor

de cultură, de la Operă, de la Filarmonică,
și se va hotărî. Nu avem niciun caz de
coronavirus înregistrat la noi, însă și eu
sunt adeptul măsurilor radicale, adică
atunci când apare primul semnal, va
trebui să luăm măsuri foarte energice,
așa cum s-a hotărât la nivel național.
(...) Dacă riscăm să avem o amploare a
suspiciunilor sau un caz confirmat, atunci
trebuie luate toate măsurile radicale.
Din punctul meu de vedere, tot ce s-a
hotărât, inclusiv legat de evenimentele
mari, inclusiv sportive, este binevenit,
indiferent cine și ce spune”, a spus Mihail
Genoiu, primarul Craiovei.
El s-a referit şi la închiderea
şcolilor şi grădiniţelor, afirmând că
dacă în oraş apare un singur caz
de coronavirus va cere închiderea
unităţilor de învăţământ. De altfel,
autorităţile centrale urmau să decidă,
luni, dacă elevii din toată ţara intră
sau nu în vacanţă forţată până după
Paşti. Până la închiderea ediţiei nu
s-a anunţat decizia oficială.
Grupul de suport tehnico-știintific
privind gestionarea bolilor înalt
contagioase pe teritoriul României,
condus de secretarul de stat Raed
Arafat, a propus oficial Comitetului
pentru Situaţii Speciale de Urgenţă
închiderea şcolilor până pe data 21
aprilie 2020.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Cristina PLEȘOIANU

Coronavirus. Petrecerea de 8 martie de la CJ Dolj, anulată

Președintele Consiliului Județean
Dolj, Ion Prioteasa, a declarat, luni,
că răspândirea COVID-19 este o
temă serioasă și trebuie tratată ca
atare, motiv pentru care a hotărât
anularea petrecerii anuale de 8
martie.

Petrecerea organizată anual, pe
data de 8 martie, de CJ Dolj, a fost
anulată în ultimul moment, după ce
Prioteasa s-a consultat în această
privință cu directorul Direcției de
Sănătate Publică (DSP) Dolj, Ludmila
Prunariu.
Potrivit președintelui CJ Dolj,

în contextul general creat de
răspândirea noului virus, anularea
petrecerii este o măsură necesară
deoarece întâlnirile de acest gen
reunesc un număr semnificativ de
persoane, situație ce trebuie evitată
în această perioadă.
„E o treabă serioasă, să-i acordăm
atenție deosebită și atenția cuvenită
și să reținem și să fim la dispoziția
autorităților, care în momentul în
care transmit ceva are o încărcătură
specială, așa cum vedem că se petrec
lucrurile și în alte țări. Mai mult decât
atât, de exemplu noi la Consiliul
Județean nu am organizat o întâlnire

cu doamnele și domnișoarele, cum
o făceam în fiecare an, pentru că
am zis s-o facem astăzi, (...), dar
astăzi am vorbit și cu doamna
Ludmila, directoarea de la DSP, și
am luat hotărârea să anulăm această
întâlnire pe care am fi avut-o în altă
parte, pe de-o parte, datorită faptului
că ne strângeam un număr important
de persoane acolo (...) și pe de altă
parte, parcă nu-ți mai vine să sari așa
într-un picior când știi că sunt niște
lucruri foarte serioase care se petrec
în jurul tău”, a explicat președintele
CJ Dolj, Ion Prioteasa.
Prioteasa a afirmat că decizia

a fost luată împreună cu cei din
conducerea CJ și toți au apreciat
că anularea petrecerii este cea mai
potrivită decizie.
„Surpriza plăcută a fost să avem
o discuție cu cei din conducere, un
număr destul de mare de altfel, (...),
și, și la propunerea lor, și au fost
de acord toți să anulăm și eventual
să găsim un alt moment vreodată,
mai spre Paști, mai spre 1 mai sau
altădată, dacă este cazul să ne
întâlnim în felul acesta”, a adăugat
Prioteasa.
Cristina PLEȘOIANU
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Adolescent din Târgu Jiu, pus în
urmărire de polițiștii gorjeni

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Poliţia Municipiului Târgu Jiu a fost
pusă în alertă după ce un minor în
vârstă de de 17 ani, din municipiul
Târgu Jiu, a plecat voluntar de
la domiciliu şi până în prezent nu
a mai revenit. Oamenii legii s-au
deplasat la fața locului pentru mai
multe cercetări. Astfel, tânărul Lazăr
Marian-Daniel a fost pus în urmărire.
Semnalmente: înălţime 1,60-1,65
m, greutate circa 60 kg, păr negru,
tuns scurt, ochi căprui, cu freză pe
partea dreaptă, poartă mustață și
cioc.
În momentul plecării minorul
era îmbrăcat cu o bluză de culoare
negru prevăzută cu glugă, pantaloni

din stofă de culoare negru, ce au
buzunare aplicate pe lateral, iar în
picioare încălţat cu adidași tip gheată
de culoare negri. Din primele verificări
a rezultat faptul că minorul este
cunoscut cu plecări repetate.
„Cei care pot oferi date care pot
conduce la identificarea tânărului sunt
rugaţi să apeleze numărul unic de
urgenţă 112 sau să sesizeze cea mai
apropiată unitate de poliţie”, solicită
polițiștii gorjeni.

O persoană aflată în
izolare într-o locuință
din Târgu Jiu nu a fost
găsită acasă

Produse cosmetice în
valoare de 11.900 de lei,
scoase la vânzare ilegal
Un tânăr, de 24 de ani, din
comuna Runcu, care a oferit şi
pus în circulaţie un număr de 120
produse cosmetice, fără a deţine
certificate de autenticitate sau
documente de provenienţă a ajuns
pe mâna polițiștilor Biroului de
Ordine Publică din cadrul Poliției
Municipiului Târgu Jiu. Oamenii
legii l-au descoperit pe individ în
târgul săptămânal organizat pe raza
municipiului.
PUBLICITATE

Polițiștii gorjeni au descoperit că o
persoană aflată în izolare nu se afla
la domiciliu declarat în chestionar.
Descoperirea a fost făcută la sfârșitul
săptămânii trecute, după ce Direcţia
de Sănătate Publică (DSP) Gorj a
efectuat o acţiune de verificare la
domiciliu a persoanelor care se află
în auto izolare pe raza municipiului
Târgu Jiu.
„Reprezentanţii DSP Gorj
împreună cu două echipaje de poliţie,
din cadrul IPJ Gorj, au efectuat
verificări la un număr de 20 adrese
de pe raza Mun. Târgu Jiu. În urma
verificărilor, s-a depistat că, la ora
15.20, o persoana aflată în izolare

nu se afla la domiciliu declarat în
chestionar. Conform chestionarului
completat în Aeroportul Otopeni,
persoana izolată intrase în ţară în
data de 24.02.2020, întorcându-se
din Italia (Milano). În consecinţă, se
va aplica sancţiune contravenţională
de la 10.000 la 20.000 de lei“, se
arată într-un comunicat de presă al
DSP Gorj.
Duminică dimineaţă, la nivelul
judeţului Gorj, se aflau în autoizolare
234 de persoane.
„Până în prezent, nu am avut
persoane care să necesite carantina“,
se mai arată în comunicatul de presă.
Cătălin ANGHEL

„În cauză s-a întocmit dosar penal
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
punerea în circulaţie, fără drept, a
unui produs purtând o marcă identică
sau similară cu o marca înregistrată
pentru produse identice sau similare”,
transmite IPJ Gorj.
Bunurile în valoare de 11.900
de lei, au fost indisponibilizate de
către poliţişti în vederea continuări
cercetărilor.
Cătălin ANGHEL
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Vizitele la Spitalul Județean de Urgenţă
Vâlcea au fost oprite, iar Primăria Râmnicului
amenajează spații de carantinare
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Primăria municipiului a amenajat
un spaţiu destinat carantinării
eventualelor persoane din Râmnicu
Vâlcea afectate coronavirus. Decizia
a fost luată în contextul măsurilor
ce sunt adoptate la nivel naţional
împotriva îmbolnăvirilor provocate de
această boală.
„Este vorba de 14 locuri în internatul
fostului Liceul Oltchim, repartizate în 7
camere cu câte două paturi şi grupuri
sanitare proprii situate la etajul I al
imobilului. Spaţiile au fost verificate
şi avizate de reprezentanţii Direcţiei
de Sănătate Publică, care s-au arătat
satisfăcuţi de condiţiile oferite atât
din punct de vedere sanitar, cât şi din
perspectiva confortului”, au informat
reprezentanții Primăriei Râmnicu
Vâlcea.
Între timp, conducerea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vâlcea a luat
măsuri drastice pentru protejarea
bolnavilor, dar şi a personalului
medical. Se pare că managerul Dan
Ponoran a anunţat că se vor sista
în totalitate vizitele, iar cazurile ce
nu sunt considerate urgenţe vor fi
reprogramate.

„În data de 8 martie 2020, în
urma hotărârii Comitetului Naţional
pentru Situaţii de Urgenţă, s-au
luat o serie de măsuri pentru a
preveni răspândirea coronavirusului
în România. În urma întâlnirii pe
care am avut-o cu preşedintele
Consiliului Judeţean Vâlcea sunt
în măsură să vă comunic aceste
măsuri care, din punctul nostru de
vedere, sunt considerate drastice,
prin care încercăm să prevenim pe cât
putem răspândirea coronavirusului.
În primul şi în primul rând, din
păcate, suntem nevoiţi să sistăm
în totalitate vizitarea bolnavilor
internaţi în Spitalul Judeţean de
Urgenţă Vâlcea. Această măsură a
intrat în vigoare chiar începând din
8 martie 2020. Am pregătit la Secţia
Infecţioase un etaj cu 20 de paturi
pentru izolarea eventualilor suspecţi
infectaţi cu COVID-19. De asemenea,
aş vrea să fac un apel către întreaga
populaţie a judeţului Vâlcea să
respecte măsurile de igienă personală
care sunt promovate intens pe toate
canalele media din România. Înainte
de toate şi înainte de a ajunge la spital
este foarte important să ne protejăm
noi ca şi cetăţeni. De asemenea, este
foarte important să fac un apel la cei

peste 200 de vâlceni care se află
în izolare la domiciliu să respecte
această izolare, deoarece sunt
prevăzute amenzi destul de mari
dacă nu se respectă. Este o situaţie
cu care România nu s-a mai întâlnit,
dar este o situaţie pe care încercăm
să o rezolvăm cât de bine putem.
Există un grup de lucru constituit
cu toate instituţiile statului şi îi
asigurăm pe vâlceni că facem tot
ceea ce ţine de noi pentru a trece

peste acest moment mai greu. De
asemenea, am o rugămite pentru
cetăţenii din Vâlcea să încerce,
atât pentru binele lor, cât şi pentru
binele personalului medical, să
evite prezentările nejustificare
la UPU. Se va restrânge, pe cât
posibil, activitatea în spital. Toate
cazurile care nu sunt urgenţe
vor fi reprogramate” – a declarat
managerul SJU Vâlcea, dr. Dan
Ponoran.

Ministrul Transporturilor, în inspecție pe DN 7:
„Vom străpunge Carpații și vom avea autostradă
de la Sibiu la Pitești”

Ministrul Transporturilor, Lucian
Bode, a făcut o vizită rapidă pe DN
7. În acea zonă, o porţiune de câţiva
metri de sub drum s-a desprins, iar
râul Olt poate provoca stricăciuni
mult mai mari. Se pare că reparațiile
se vor întinde pe o perioadă de
aproximativ o lună, iar soluţia cea
mai bună ar fi construirea autostrăzii
Pitești-Sibiu.
Ministrul Lucian Bode i-a solicitat
şefului Direcţiei naţionale de drumuri
şi poduri Craiova să supravegheze
personal refacerea porţiunii afectate
din DN 7.
„Am venit astăzi, aici, pe unul
dintre cele mai importante drumuri
care leagă Muntenia de Ardeal pentru
că vreau să văd personal situația,
de la fața locului, nu cum îmi este

prezentată la birou. Da, situația nu
arată deloc bine. Din primul moment,
din care am fost anunțat despre
acest eveniment, i-am cerut doamnei
director a CNAIR să dispună toate
măsurile necesare ca situația să
revină cât mai repede la normal. Este
un drum foarte circulat, este chiar o
necesitate. Pot să vă spun că le-am
cerut celor de la CNAIR, că indiferent
de situația care se înregistrează aici,
la Câineni, la km 238, să respecte
legea, să respecte procedurile
aferente acestor situații. După cum
mi-au comunicat, la acest moment
avem hotărâre pentru situații de
urgență/calamitate, avem expertiză
și autorizație de construcție. Trebuie
intervenit foarte repede și foarte
serios, nu ne putem juca cu viețile

oamenilor. De aceea îi cer, aici și
acum, domnului director regional
al DRDP Craiova să supravegheze
personal această importantă lucrare”,
a declarat ministrul Lucian Bode.
Ministrul Transporturilor spune
că se fac toate eforturile pentru ca
proiecte precum autostrada Sibiu –
Pitești să fie cât mai repede finalizate.
„Sunt aici toți factorii implicați
pent ru că t oț i am înț eles că
infrastructura este foarte importantă.
Este clar pentru toată lumea că
autostrăzile trebuie să unească toate
regiunile țării. Nu ne putem baza doar
pe rețeaua de drumuri naționale. De
aceea facem toate eforturile pentru
ca proiecte precum autostrada
Sibiu – Pitești să fie cât mai repede
finalizate. În acest sens vă spun că

Foto: voceavalcii.ro
a fost deja avizat în CTE proiectul
tehnic al lotului 1 Boița-Sibiu, din
autostrada Sibiu- Pitești și urmează
să eliberăm autorizația de construire.
Vă asigur că vom străpunge Carpații
și vom avea autostradă de la Sibiu
la Pitești, o autostradă cerută atât
de români, cât și de firmele care
desfășoară business-uri în zonă”, a
mai spus Bode.
Cătălin ANGHEL
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TVR 1

07:00		Matinal
09:45		Teleshopping
10:00		Ca’n viaţă
11:00		Teleshopping
11:30		Tărâmul dintre
			vânturi (R)
12:45		Tribuna
			partidelor parlamentare
13:10		Exclusiv
			în România (R)
14:00		Telejurnal
14:55		Vorbeşte
			corect!
15:10		Maghiara
			de pe unu
16:45		Cooltura
17:15		Tărâmul
			dintre vânturi
18:35		Nadine
19:30		Vorbeşte corect! (R)
19:40		Sport Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:10		Condamnat la iertare
23:50		Momentart (R)
00:00		Telejurnal
00:30		Dosarele extratereştrilor
01:00		Nadine (R)
02:00		Condamnat la iertare (R)
03:35		Pro patria (R)
04:00		Sport (R)
04:15		Telejurnal (R)
05:05		Dosarele
		
extratereştrilor (R)
05:25		Cooltura (R)
05:55		Imnul României
06:00		România 9 (R)

HBO

08:05		Harry Potter
			și Piatra Filozofală
10:40		Harry Potter și
			Camera Secretelor
13:25		Harry Potter și
			Prizonierul din Azkaban
15:50		Harry Potter și
			Pocalul de Foc
18:25		Știrile săptămânii
			cu John Oliver
19:05		Moșteniri
20:00		Noul papă
21:10		Ray Donovan
22:00		Jocul de-a
			detectivii
23:40		Fahrenheit 451
01:20		Îndoiala
03:05		Liniște la
		
radio
04:35		Un copil
			periculos
06:00		Armageddon 		
Sfârșitul lumii?

PROGRAME TV
PRO TV

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

19:00		Ştirile
		
Pro Tv
20:30		Las
		
fierbinți
21:30		Cod roşu
		
de jaf
23:30		Ştirile Pro Tv
00:00		Femeia
			Fantastică (R)
02:30		Superspeed
			la Pro TV (R)
03:00		Vorbeşte lumea (R)
05:00		Ce spun românii (R)
06:00		Ştirile Pro Tv

PRO CINEMA

08:00		919 Fifth Avenue (R)
10:15		La bloc (R)

12:30		Cu duzina e
			mai ieftin! (R)
14:30		Nuntă în familia
			noastră (R)
16:30		Hei, băiete! Hei, fato!
18:15		La bloc
20:30		Nuntă a la grec 2
22:30		American Psycho

ANTENA 1

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

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

KANAL D

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

PRIMA TV

07:20		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		Fără milă
22:00		Starea naţiei

23:00		Focus din
		
inima României
23:30		Trăsniți (R)
00:30		Fără milă (R)
02:30		Cireaşa de pe tort
04:15		Nimeni nu-i
			perfect (R)
05:30		Focus (R)
06:50		Teleshopping

NAŢIONAL TV

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		Baronii
14:00		Teleshopping
14:15		Vouă
14:30		Clanul (R)
15:45		Vouă
16:00		Teleshopping
16:15		Destine rătăcite (R)
17:15		Clanul
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Dragoste si ura
21:00		Neamul Șoimăreștilor
23:15		Cu pretul sangelui (R)
01:15		Poama acră
03:15		Albumul Naţional
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07:45		Lacrimi
			de iubire (R)
09:00		Teleshopping
09:15		Fiicele doamnei
		
Fazilet (R)
10:15		Vieti la
		
rascruce (R)
11:15		Teleshopping
11:45		Un celibatar
		
invins (R)
13:45		Teleshopping
14:00		Blind Date (R)
15:00		Vieti la
			rascruce (R)
16:00		Tânăr și
		
Neliniștit
17:00		Jurăminte
		
încălcate
18:00		Blind Date
19:00		Un celibatar
		
invins
21:00		Fiicele doamnei
			Fazilet
22:00		Vieti la rascruce
23:00		Lacrimi de iubire
00:00		Un celibatar invins (R)
02:00		Lacrimi de
		
iubire (R)
03:00		Jurăminte
		
încălcate (R)
04:00		Ce se întâmplă
			doctore ?
04:15		Fiicele doamnei
		
Fazilet (R)
05:00		Blind Date (R)
05:45		Jurăminte încălcate (R)
06:45		Tânăr și Neliniștit (R)

PRO X

07:00		Stiri Sport.ro
08:45		Teleshopping
09:00		Ora exacta in sport (R)
10:00		Stiri Sport.ro
10:45		Ora exacta in sport
12:30		Teleshopping
13:00		Ora exacta in sport (R)
15:45		Teleshopping
16:00		Marea țăcăneală (R)
17:00		Prietenii tăi
18:00		M.A.S.H.
19:00		Marea țăcăneală
20:00		O familie modernă
20:30		Prietenii tăi
22:00		Lege și dreptate
23:00		Da-i bataie!
		
Local Kombat
00:00		Stiri Sport.ro
01:00		Ora exacta in sport (R)
03:00		Cititorii de oase
03:45		Virus
04:30		La bloc
06:00		Ora exacta in sport (R)

DISCOVERY CHANNEL

07:00		Maşini pe alese
08:00		Cum se fabrică
		
diverse lucruri?
08:30		Cum se fabrică ?
09:00		Cum se fabrică
		
diverse lucruri?
09:30		Vânătorii de artefacte
10:00		Comoara din garaj
10:30		Bogății ascunse
			în magazii
11:00		Goana după aur
12:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
13:00		Maşini pe alese
14:00		Indigenii din Alaska
17:00		Maşini pe alese
18:00		Bagaje la licitaţie
18:30		Bogății ascunse
		
în magazii
19:00		Cum se fabrică
		
diverse lucruri?
19:30		Cum se fabrică ?
20:00		Comori arhitecturale
			recuperate
21:00		Supraviețuire
			pe cont propriu
22:00		Goana după aur
23:00		Mistere în sălbăticie
00:00		Alaska
01:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
02:00		Mașini nervoase:
			Clipuri catastrofale
03:00		Supraviețuire pe
		
cont propriu
04:00		Goana după aur
05:00		Maşini pe alese

EUROSPORT

07:00		Ciclism: CM
07:30		Jocurile olimpice:
		
Avanpost olimpic
08:00		Jocurile olimpice:
			Limite de viteză
08:30		Jocurile olimpice:
			Monştrii valului
09:30		Scrimă: Circuitul
			Grand Prix
10:35		Tenis de masă: CM
11:35		Ciclism: CM
12:35		Schi fond: CM
14:30		Biatlon: CM
15:45		Sărituri cu schiurile: CM
19:45		Ştirile Eurosport
19:55		Biatlon: CM
21:00		Ciclism: CM
22:00		Sărituri cu schiurile: CM
23:00		Ştirile Eurosport
23:20		Schi fond: CM
00:15		Ciclism: CM
02:00		Sărituri cu schiurile: CM
04:00		Schi alpin: CM

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

O seara acasa cu persoana
draga ar putea parea azi
foarte atragatoare. Sexul si
romantismul sunt foarte mult
in mintea ta si s-ar putea sa te
surprinzi. Ai putea decide sa alegi
un roman romantic.

Comunicarea cu o alta
persoana semnificativa s-ar
putea lovi de un zid de
caramida si este posibil sa nu
poti trece. Bani ar putea veni
prin posta, dar probabil ca nu
vor ajunge astazi.

Esti pasionat de natura,
dar puterea dorintelor tale ar
putea sa te surprinda chiar
si astazi.
Te simti mai ales romantic
si chiar mai sexy decat de
obicei.

Comunicarile cu membrii
familiei si altii ar trebui sa fie clare,
oneste si pline de iubire.
Probabil te vei simti deosebit
de romantic si ai putea dori sa
citesti romane placute sau sa
mergi la un film.

Un apel telefonic de la
persoana iubita ar putea
scoate in evidenta latura ta
pasionala si romantica astazi.
Probabil vei avea multe de
facut si, prin urmare, nu vei
putea sa te intalnesti cu el.

Se pare ca cineva tinde sa
actioneze prin intelectul tau, si ai
putea fi surprins de valul pasiunii
romantice care iti iese in cale in
acest moment. Cel putin astazi,
valorile tale ar putea trece de la
intelectual la fizic.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Esti un nascut romantic
prin natura, dar astazi e posibil
sa te gandesti mai mult la ceea
ce priveste pasiunea fizica decat
romantismul idealizat. Este
posibil sa fii preocupat in special
de aspectul tau.

Chiar daca nu esti implicat
romantic, este posibil sa te simti
in mod deosebit pasionat astazi
si nerabdator sa programezi o
seara intima cu cineva care iti
atrage atentia. Poate doresti sa
planifici o calatorie.

Desi esti atras de natura
si te bucuri de pasiune fizica,
acest lucru poate parea si mai
pronuntat astazi. Romanele
si filmele pe aceste subiecte
ar putea fi deosebit de
atragatoare.

Mintea ta nu pare sa fie
ocupata astazi. Acest lucru ar
putea cauza o serie de probleme.
S-ar putea sa te simti mai
romantic. Te gandesti la seara in
care poti fi singur cu partenerul
tau romantic.

Un sentiment de revigoare
fizica ar putea sa te integreze
cu determinare in orice proiecte
trebuie sa faci astazi. Cu toate
acestea, mintea ta nu va fi cu
adevarat asupra lor, dar te-ai putea
simti deosebit de pasionat acum.

Astazi esti intr-o dispozitie
romantica. Este mai probabil sa
observi straini atractivi pe strada
si sa atragi priviri admirabile din
partea lor! Romanele si filmele
romantice ar putea parea mai
atragatoare decat de obicei.
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Cel mai mare diamant din România,
la Craiova
Bijuterii în valoare de 2 milioane de euro, în turneu exclusivist
Bijuteriile pot fi şi probate, în
baza unei rezervări prealabile, joi, 12
martie 2020, la Craiova.

Cel mai mare diamant, care a ieșit
vreodată la vânzare în România, va
fi prezent la Craiova, în zilele de 11
și 12 martie, el putând fi şi probat de
craiovence.
Briliantul de circa 8,59 carate este
estimat între 45.000 și 65.000 de euro
și va fi prezentat privat, într-un turneu
exclusivist prin cele mai importante
orașe ale țării, anunţă Casa Artmark.
„După o prezență de succes
în capitala Moldovei, la Iași, și pe
litoralul românesc, la Constanța,
prețioasa bijuterie va fi prezentată
și în orașul de reședință al județului
Dolj, Craiova.
Superbul diamant, alături de
alte aproximativ 50 de bijuterii de
colecție, va fi dezvelit miercuri, 11
martie 2020, ora 15:00, în cadrul
unei conferințe de presă organizate la
Ramada Plaza din Craiova. Prețioasele
bijuterii vor fi expuse presei sub
o pază strictă, având în vedere
valoarea lor. Între bijuteriile de
colecție, cea mai valoroasă piesă,
estimată de specialiști între 100.000PUBLICITATE

150.000 de euro, este un aristocratic
set, realizat de brandul de bijuterii
exclusiviste Pheres, compus din colier
și cercei decorați cu 115 diamante, ce
totalizează peste 27 de carate. Tot
celebrul designer Pheres semnează
și un elegant colier din aur alb, pavat
cu 204 briliante, în greutate totală
de 8,8 carate, ce a fost purtat recent
de artista britanică Rita Ora, estimat
pentru piața românească, în cadrul
licitației, la o valoare conservatoare
de 9.000-14.000 de euro”, au transmis
reprezentanţii casei de licitaţie.

Craiovencele pot achiziţiona
bijuterii şi în rate, pe o perioadă de
cel mult un an.

PUBLICITATE

PRO Oltenia, sursa ta de știri online!
Informaţia veritabilă te face
mai puternic. Orice decizie iei, a
fi la curent cu ultimele noutăţi din
domeniul care te interesează este o
condiţie a succesului. Viaţa de zi cu
zi te-a învăţat, dragă cititorule, că
a afla o informaţie în timp real, cu
un pas înaintea celuilalt, deschide
oportunităţi nebănuite.
Un nou ziar online vine către
tine şi către cititorii din Oltenia cu
dorinţa unei echipe tinere, dar şi cu
experienţă probată în mass-media
profesionistă, de a fi ziarul tău de ştiri

online: PRO Oltenia! Ce aducem nou?
Ştiri de maximă acurateţe, echilibrate
şi interesante. Ne adresăm celor care
vor să dezvolte o afacere, să urce
treptele afirmării profesionale sau
educaţionale, precum şi celor care
caută o şansă creată de o alternativă
abordată prin curaj. PRO Oltenia este
o sursă veritabilă de informaţii utile
pentru un public variat, dinamic, plasat
preponderent în zona urbană. Punem
accent pe jurnalismul de calitate,
pornind de la reportaje şi anchete, la
informaţii din afaceri, educaţie, cultură,

sport şi divertisment.
Agenda ta zilnică va fi făcută
printr-un click la www.pro-oltenia.
ro şi cele mai interesante noutăţi
le vei afla în câteva clipe. Conectaţi
la cele mai importante canale de
informaţii, cu tehnologie modernă şi
folosirea tehnicilor jurnalistice de top,
îţi oferim fotografii şi imagini video în
exclusivitate. Sursa ta de ştiri online
e cu tine: PRO Oltenia!
Mihai Firică, director PRO Oltenia
Conform anexa la contract
70/31.05.2019
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Islanda-România: Barajul se poate
disputa cu porțile închise

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

B a ra j u l p e n t r u E U R O 2 0 2 0
dintre Islanda și România ar putea
fi în pericol din cauza epidemiei cu
coronavirus. Partida e programată
pe 26 martie, dar ar putea fi anulată.
Chiar Gudni Bergsson, președintele
Federației Islandeze de Fotbal, ia în
considerare varianta ca meciul să se
dispute fără spectatori în tribune.
„Luăm în considerare să jucăm
fără spectatori meciul cu România din
26 martie! Luni avem o întâlnire pe
tema deciziilor pe care le putem lua
legate de coronavirus. În prezent nu
excludem nicio variantă. Monitorizăm
dezvoltarea situației în Islanda și în
Europa. Suntem conectați la deciziile
autorităților, iar în funcție de felul
cum vor evolua lucrurile în zilele

următoare vom adopta hotărârea cea
mai potrivită. Ar fi o situație neplăcută
pentru fani ca ei să nu aibă acces în
stadion. Probabil pentru România ar
fi un avantaj să joace fără suporteri
în tribune, dar înainte de orice
importantă e siguranța oamenilor”,
a declarat Gudni Bergsson pentru
gsp.ro.
Oficialitățile din Islanda au intrat
în alertă după ce au fost detectate
primele două cazuri de îmbolnăvire
cu COVID-19 contractate direct de
pe teritoriul țării, un bărbat de 50 de
ani și o femeie trecută de 60 de ani.
Totodată, românii au epuizat deja
biletele puse în vânzare de islandezi
pentru oaspeți. FRF a anunțat pe
site-ul oficial că au fost epuizate
rapid cele 500 de tichete pe care
le-au primit de la nordici. Totuși,
gazdelor li se pregătește o surpriză:
suporterii României sunt gata să-și

cumpere bilete și în alte sectoare.
Planurile tuturor pot fi dejucate
de coronavirus, dacă se ia decizia
disputării meciului fără public.
Dacă tricolorii vor învinge Islanda,

vor disputa finala cu Bulgaria sau cu
Ungaria, pe 31 martie. Dacă România
trece de baraj, va juca la EURO 2020
într-o grupă cu Olanda, Ucraina și
Austria.

Șase medalii pentru „tricolori” la
Campionatul European U21!

Tenisul de masă românesc a dominat Campionatul European U21! „Tricolorii” au cucerit medalii la toate
probele în care au luat startul la competiția din Croația
Șase trofee, dintre care două
de aur, două de argint și două de
bronz au obținut sportivii români
la Campionatul European de Tenis
de Masă U21, cea mai importantă
competiție a sezonului la această
categorie de vârstă. Adina Diaconu,
Cristian Pletea și Rareș Sipoș sunt noii
campioni europeni.
Adina Diaconu și Cristian Pletea
au cucerit titlul european în proba de
dublu mixt. Cei doi au avut un parcurs
fără greșeală și au câștigat medaliile
de aur după ce s-au impus în finală
în fața francezilor Basien Rembert și
Nolwenn Fort cu scorul de 3-2.
Adina Diaconu nu s-a oprit aici
și și-a mai trecut în palmares alte
două medalii de bronz: una în
proba de simplu și una în proba de
dublu feminin, alături de Andreea
Dragoman. Dragoman a urcat și ea
încă o dată pe podium. Românca a
cucerit medalia de argint în proba
de simplu, după ce a pierdut finala
în fața franțuzoaicei Prithika Pavade
cu scorul de 2 - 4.
Băieții au fost la înălțime
Băieții nu s-au lăsat nici ei mai

prejos. Cristian Pletea a cucerit
titlul european și în proba de dublu
masculin, alături de bunul său prieten
Rareș Șipoș. „Tricolorii” au învins în
finală perechea formată din Andrei
Putuntica (Rep. Moldova) și Jiri
Martinko (Cehia) cu scorul de 3-1.
Rareș Șipoș este și el dublu medaliat
la Campionatul European U21. El a
câştigat argintul în proba de simplu,
după ce a fost depășit în finală de rusul
Vladimir Sidorenko cu scorul de 4-1.
România a fost reprezentată de opt
sportivi la Campionatul European U21,
competiție ce a avut loc la Varazdin
(Croația), în perioada 4-8 martie.
Lotul României a fost format din Adina
Diaconu, Andreea Dragoman, Tania
Plăian, Elena Zaharia, Cristian Pletea,
Rareș Șipos, Bogdan Sângeorzan și
Paul Mladin, antrenori fiind Viorel
Filimon și Ionuț Seni.
Medaliați la Campionatul European
U21 de tenis de masă
Perechea Adina Diaconu/Cristian
Pletea - aur la dublu mixt
Perechea Cristian Pletea/Rareș
Șipoș - aur la dublu masculin
Perechea Andreea Dragoman/

Adina Diaconu - bronz la dublu
feminin
Andreea Dragoman - argint la
simplu feminin
Rareş Şipoş - argint la simplu
masculin
Adina Diaconu - bronz la simplu
feminin.
SPORTS-NET GROUP
PUBLICITATE
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Victor Pițurcă vrea să-și recupereze
banii de la Mititelu!

Antrenorul oprit de Mititelu la porțile cantonamentului, cu 9 ani în urmă, s-a adresat
recent Comisiei de Disciplină a FRF pentru a-și încasa cele 7 milioane de euro, clauza de
reziliere unilaterală

La punctul 15, pe lista cauzelor
aflate pe rol la data de 4 martie,
la Comisia de Disciplină și Etică din
cadrul FRF, figurează o speță ce-i are
drept protagoniști pe Victor Pițurcă și
U Craiova 1948 SA, clubul lui Mititelu
ce se pregătește să promoveze în
B. Obiectul litigiului îl constituie
executarea drepturilor financiare.
Adică, Piți cere cele 7 milioane de
euro, cât era fixată clauza de reziliere
unilaterală a înțelegerii semnate în
2010, actualei societăți deținute de

Mititelu.
Istoricul pe scurt sună așa: în 2010,
Pițurcă prelua echipa, împrumuta
clubul și stipula în contract o clauză
de reziliere de 7 milioane de euro,
pentru a se asigura că nu va fi dat
afară. În 2011, Mititelu îi închidea lui
Pițurcă ușa cantonamentului în nas.
În vara lui 2011, clubul craiovean
era dezafiliat de FRF, iar în 2014
era falimentat. Pentru a-și câștiga
banii, Pițurcă și-a căutat dreptatea la
instanțele civile, iar Înalta Curte de

Casație și Justiție îi dădea o hotărâre
favorabilă și irevocabilă. Cum că are
de încasat banii.
În 2017, Mititelu înființează o
altă societate, cea pe care ființează
actuala lui echipă din Liga a treia,
FCU Craiova. Și începe demersurile
pentru a demonstra că această
societate e continuatoarea celei
vechi, dezafiliată și falimentată.
Astfel, noua societate, cea din 2017,
plătește restanțe financiare către
jucătorii australieni care prestaseră

pentru vechiul club, la cererea FIFA.
Acesta a fost, cel mai probabil,
și motivul care l-a determinat pe
Pițurcă să-și reia demersurile pentru
recuperarea banilor.
În noul litigiu în care e implicat
clubul său, Mititelu și-a postat pe
facebook punctul de vedere: „1)
Pițurcă a pus deja în executare creanța
respectivă, s-a îndreptat împotriva lui
Fotbal Club U Craiova, în prezent în
faliment, nu mai poate solicita același
lucru de la U Craiova 1948.
2) Creanța invocată de Pițurcă
este PRESCRISĂ în raport cu U
Craiova 1948, în conformitate atât
cu Regulamentele FRF cât și cu Codul
Civil.
3) Situația este total diferită în
ceea ce privește jucătorii Australieni!
Ei nu sunt înscriși la masa credală a
Fotbal Club.
4) Creanța lui Pițurcă, modul
de obținere a ei, face obiectul unui
dosar penal aflat pe rolul Secției
de Investigații a Infracțiunilor de
Corupție”.
Comisia de Disciplină și Etică din
cadrul FRF a stabilit să judece la data
de 18 martie această speță.
Cosmin COJOCĂREANU

Coronavirusul lovește și în baschet: SCM U
Craiova, două meciuri cu porțile închise

Toate meciurile de baschet din
România se vor desfășura fără
spectatori, până la data de 31 martie
2020. Decizia a fost luată de Consiliul
Director al Federației Române de
Baschet.
Această măsură nu este una
tocmai pe placul oltenilor de la SCM
U Craiova. Baschetbaliștii din Bănie
vor fi nevoiți să joace două partide
fără aportul fanilor, iar clubul trebuie
să se supună hotărârilor. Duelurile cu
CSM Focșani și cu CSM Mediaș se vor
disputa cu porțile închise.
„Ținând cont de măsurile
guvernamentale de urgență luate
începând de duminică și până
în data de 31 martie 2020, cu
posibilitatea de prelungire, pentru
a preveni răspândirea virusului

COVID-19, Consiliul Director al
Federației Române de Baschet a
decis, astăzi, cu majoritate de voturi
următoarele: Începând cu data
de 09.03.2020, toate competițiile
oficiale de baschet din România
se vor desfășura fără spectatori.
Totodată, în acord cu Hotărârea nr.
6, din data de 06.03.20, a Grupului
de suport tehnico-științific privind
gestionarea bolilor înalt contagioase
pe teritoriul României, și a adresei
MTS nr. 14, din data de 08.03.2020,
pentru toate evenimentele publice
cu mai puțin de 1.000 participanți
este obligatoriu avizul prealabil
al DSP locale. Prezenta decizie se
aplică tuturor competițiilor oficiale de
baschet din România, inclusiv celor
organizate de Asociațiile Județene

de Baschet sau de AMBB, până la
data de 31.03.2020. În raport cu
evoluția măsurilor luate de autorități,
prezenta decizie va fi modificată”,

se arată în comunicatul oficial al
Federației.
Cătălin ANGHEL
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Olteni virusați pe Arena Națională!
Înfrângere umilitoare în fața FCSB!

Început de martie gri pentru echipa lui Rotaru și Papură. Eliminată din Cupă, CSU Craiova a fost
bătută măr de echipa lui Becali. 7 goluri în 2 meciuri au încasat oltenii
Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
Bătută de Poli Iași, echipă fără
victorie de 4 luni, și eliminată din
Cupă, CSU spera să-și recupereze
moralul cu o victorie istorică pe
terenul FCSB. Mai ales că echipa
lui Becali trecea printr-o perioadă
groaznică: egaluri acasă cu Clinceni
și Târgoviște, înfrângere cu Dinamo,
toate trei echipe de play-out.
Socotelile nu s-au potrivit deloc,
din contră, Bancu și colegii săi au
pierdut jenant pe Arena Națională,
scor 4-1.
Fără spectatori și Mihăilă, ultimul
devenit indisponibil cu 10 minute
înainte de startul jocului, CSU a
început rău, iar la mijlocul reprizei,
o gafă a lui Pigliacelli, care i-a
pasat lui Man, a dus la deschiderea
scorului, semnată de Oaidă. Oltenii
s-au regrupat din mers, iar în final
de repriză, Bărbuț a adus egalarea,
reluând perfect centrarea lui Bancu.
Gol picat în cel mai bun moment,
menit să dea moral la pauză. Nu a
fost așa, în partea a doua defensiva
lui Papură a fost schweizer. S-a
trecut prin ea în orice clipă, Oaidă a
reușit dubla, Tănase și Man au urcat
scorul la 4-1.
Ca și în meciul precedent, din
Cupă, Papură a aruncat vina pe
jucători: „Greșeli copilărești, ceva
de genul la juniori. Nu poți la nivelul
acesta să faci asemenea greșeli și să
nu fi taxat. Mi s-au schimbat total
planurile cu accidentarea lui Mihăilă.
Înaintea partidei mi s-a spus că
poate, iar cu 10 minute înainte
mi s-a zis că nu mai poate. Orice
greșeală la portar se vede, putea
să aleagă altă soluție. A făcut FCSB
2-1, dar la 2-1 am avut situație care
în mod normal trebuia să fie gol. Am
dat bară bară, apoi am greșit pe
contra-atac. Nu e normal ca la acest
nivel să greșești așa ușor, lucrurile
acestea se taxează în fața unor
jucători buni. Așa e fotbalul, trebuie
să trecem peste. Să câștigăm cele
două meciuri pe care le avem pe
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teren propriu”.
În urma rezultatului, FCSB
C r i s t i B ă r b u ț a s p u s d u p ă urcă deasupra CSU, echipele fiind
umilință: „Nu avem nicio scuză.
Trebuie să ne antrenăm, să jucăm.
Nu putem spune acum dacă e
corect sau nu, am avut ocazii, dar
am pierdut. Luăm fiecare meci în
parte, nu cred că am făcut un meci
rău, cel puțin în prima repriză. Nu
am câștigat aici, s-a întâmplat, sper
eu ca meciul următor să-l câștigăm
pe teren propriu. FCSB și CFR Cluj
sunt echipe puternice, trebuie să
nu mai comitem greșeli, să jucăm
la fel de bine și să câștigăm și cu
aceste echipe”.
Dan Nistor a completat: „Sunt
supărat, pentru că scorul e un pic
cam mare. Acesta e fotbalul, trebuie
să mergem mai departe. Cred că
meciul s-a jucat la acea dublă ocazie
a lui Baiaram, de acolo s-a rupt. Cred
că azi am pornit cu prima șansă,
pentru că am jucat fără spectatori.
Trebuia să fim mai atenți. Au fost
multe erori, la fel ca și în meciul de
cupă. Sper să remediem. Mai sunt
opt meciuri, se pot întâmpla multe.
Pintilii e nașul meu, mă bucur când
îl văd de fiecare dată”.
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la egalitate de puncte, 23, dar
departajate de golaveraj.

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfinții Mucenici Codrat, Ciprian,
Dionisie, Pavel, Anecton și Crescent

