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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. 

   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:
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„Medicii români sunt şi vor fi în lupta contra 
bolii, oricare ar fi ea, necondiţionat”

Zeci de medici au reacţionat 
dur după ce Sanitas, cea mai 
mare  federaţ ie  s ind ica lă  d in 
domeniul sanitar din România, a 
cerut acordarea de sporuri între 
55% şi 85% din salariu pentru 
personalul medical care tratează 
pacienţi infectaţi cu coronavirus, 
scrie adevarul.ro.

Doctorii au cerut conducerii 
Colegiului Medicilor din România să 
se dezică total de cererile Sanitas.

„Ne dezicem total de cererile 
Sanitas şi cerem luare de poziţie 
a CMR! Să fie foarte clar! Medicii 
români sunt şi vor fi în lupta contra 
bolii, oricare ar fi ea, necondiţionat! 
Că un sindicat al personalului medical 
(Sanitas, în speţă) cere majorarea 
sporurilor nu este atitudinea noastră! 
În contextul medical actual, cu 
epidemia la porţile României, e 
un act de un cinism revoltător! Ne 
delimitam complet, ca medici, de 
aceasta solicitare şi cerem urgent 
Colegiului Medicilor să ia poziţie! 
Din 60.000 de medici din România 
nu este niciunul care să fi făcut o 
astfel de solicitare, sa emită o astfel 
de idee, pretenţie sau sugestie! 
Niciunul! Domnule Borcean, dacă 
nu ieşiţi cu comunicat, ACUM, vom 
fi dezonoraţi ca şi corp profesional! 
Nu lăsaţi să planeze asupra noastră 
nicio bănuială! Nu merităm! E o 
diversiune menită să atragă ura şi 
dispreţul populaţiei asupra medicilor! 
Rolul dumneavoastră este să apăraţi 

prestigiul profesiei! Aşteptăm poziţia 
CMR!“, a scris Livia Davidescu, medic 
oftalmolog din Craiova.

„Am auzit cea mai imbecilă, 
cretină, de prost gust ştire din viaţa 
mea. Domnilor sindicalişti SANITAS… 
corpul medical (şi când spun asta 
am în spate indignarea multor colegi 
medici si asistenţi) NU a cerut aşa 
ceva, nu a cerut bani pentru a 
avea grijă de pacienţi. Noi am cerut 
echipamente de protecţie adecvate 
pentru a putea avea grijă de cei 
contaminaţi. ATÂT! RUŞINE! RUŞINE 
MAXIMĂ! Nu susţinem acest demers 
al sindicatului Sanitas. Vrem doar să 

avem cu ce lucra în siguranţă!“, a 
afirmat Bogdan Lăzescu. medic ATI 
la Spitalul Clinic Judeţean De Urgenţă 
Târgu Mureş.

„Unora le lipseşte nu numai 
bunul simt, ci şi responsabilitatea, 
sol idaritatea…Cum a acceptat 

Ministerul Sănătăţii să înregistreze 
acest comunicat? E o sfidare adusă 
populaţiei, nouă, ca şi corp profesional 
şi autorităţilor!… Vom lupta contra 
bolii fără să cerem sporuri“, au 
scris pe reţelele de socializare şi alţi 
medici.

09:00 - 17:00 Băileşti PTCZ Magazin Victoria - blocurile: E3A, E3B

09:00 - 17:00 Pieleşti PTA 2 Pârşani
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Împuşcături în stradă, 
la Craiova 

Doi tineri de 18 şi 19 ani din 
Craiova, au fost reţinuţi pentru 24 de 
ore, ei fiind acuzaţi, între altele, că 
au tras cu arma asupra unui şofer, în 
oraş. O a treia persoană este căutată.

În acest caz, polițiști din cadrul 
Secției 3 Poliție Craiova au organizat 
5 percheziții domiciliare, în zona 
Fața Luncii, la imobile folosite de cei 
trei. Acuzaţiile sunt de tulburarea 
ordinii și liniștii publice, amenințare, 
nerespectarea regimului armelor și al 
munițiilor și uzul de armă fără drept.

„În urma cercetărilor efectuate 
de polițiștii Secției 3 Poliție Craiova 
a rezultat faptul că, în noaptea de 
8/9 februarie a.c., trei bărbați de 18 
și 19 ani, din Craiova, ar fi blocat 
cu o mașină, un autoturism condus 
prin localitate de un bărbat de 37 de 
ani, din Calopăr. Aceștia ar fi coborât 
apoi din mașină având asupra lor 

obiecte contondente și un pistol, pe 
care l-ar fi utilizat, trăgând 2 focuri 
de armă. La percheziții, polițiștii au 
găsit un pistol din categoria armelor 
neletale, un pistol tip airsoft, un 
spray iritant lacrimogen, precum și 
mai multe obiecte contondente. De 
asemenea, 2 tineri care ar fi participat 
la comiterea faptei din noaptea de 
8/9 februarie a.c., au fost conduși 
la sediul poliției pentru audieri, 
cercetările fiind continuate pentru 
depistarea celei de-a treia persoane.
În baza probatoriului administrat în 
cauză, polițiștii au dispus măsura 
reținerii pentru 24 de ore, față de 
cei doi tineri”, conform Poliţiei Dolj.

E i  u rmau  a  f i  p rezen ta ț i 
unității de parchet cu propunerile 
corespunzătoare.

Eliza RADU

„Pistolarul” de la Breasta ar vrea 
schimbarea încadrării faptelor

Judecat și condamnat 
pentru tentativă la omor, 
nerespectarea regimului 
armelor și munițiilor, 
uzul de armă fără drept și 
tulburarea ordinii și liniștii 
publice, după ce a tras cu 
pistolul pe bulevardul 1 
Mai din Craiova, în 2018, 
„pistolarul” de la Breasta, 
Ștefan Cosmin Vasile, 
a cerut, la termenul 
de ieri, schimbarea 
încadrării juridice a 
faptelor. Bărbatul a fost 
condamnat pe fond, 
de Tribunalul Dolj, la o 
pedeapsă totală de 4 ani 
închisoare cu executare, a 
făcut apel, iar instanța de 
apel a dispus rejudecarea 
cauzei. În noaptea de 
27 spre 28 iulie 2018, 
bărbatul a tras mai multe 
focuri de armă, cu un 
pistol cu glonț, rănind un 
craiovean de 25 de ani 
la braț, apoi a fugit. Pe 
numele său anchetatorii 
au cerut mandat de 
arestare în lipsă și l-au dat 
în consemn la frontieră, 
fiind prins încercând 
să fugă din țară pe la 
vama Nădlac, de unde 
a fost adus sub escortă 
la Craiova. Inculpatul se 
află în continuare în arest 
preventiv.

Tribunalul Dolj a amânat, ieri, 
pentru data de 25 martie a.c., 
rejudecarea procesului „pistolarului” 
de la Breasta, Ștefan Cosmin Vasile, 
pentru a se pronunța cu privire la 

cererea de schimbare a încadrării 
juridice depusă la dosar: „Acordă 
termen la 25.03.2020 pentru ca 
instanţa să se pronunţe asupra cererii 
de schimbare a încadrării juridice 
şi pentru a se ataşa fişa de cazier 
judiciar a inculpatului”, se arată în 
hotărârea instanței.

Acuzat de tentativă la omor, 
nerespectare a regimului armelor şi 
muniţiilor, uzul de armă fără drept 
şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, 
bărbatul a recunoscut comiterea 
faptelor și a cerut să beneficieze de 
reducerea limitelor de pedeapsă, fiind 
condamnat, în luna iulie 2019, la o 
pedeapsă totală de 4 ani închisoare și 
menținut în stare de arest preventiv.

Faptele pentru care a fost 
condamnat bărbatul s-au petrecut 
în noaptea de 27/28 iulie 2018, când 
polițiștii craioveni au fost sesizați că, 
pe bulevardul 1 Mai din municipiu, au 
fost trase mai multe focuri de armă. La 
fața locului, oamenii legii au găsit un 
autoturism Honda, abandonat, care 
prezenta avarii. Din primele cercetări, 
polițiștii au stabilit faptul că șoferul 
mașinii respective s-ar fi șicanat în 
trafic cu un alt conducător auto, aflat 
la volanul unui Porsche, între cele 
două vehicule având loc o coliziune. 
După aceasta, unul dintre pasagerii 
din Porsche a tras mai multe focuri de 
armă către cealaltă mașină. În urma 
incidentului, Ion Baldovin Tomescu, 
de 25 de ani, a fost rănit, ajungând 
la Spitalul Clinic Județean de Urgență 
Craiova pentru îngrijiri medicale, cu o 
plagă împușcată la antebrațul stâng. 
În cauză a fost constituită o echipă 
complexă formată din polițiști din 
cadrul Poliției municipiului Craiova, 
Serviciul de Investigații Criminale și 
un procuror din cadrul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Dolj, care 
a demarat cercetările în vederea 
identificării și tragerii la răspundere 
penală a autorilor acestor fapte. 
Oamenii legii au reușit identificarea 
pistolarului, Ștefan Cosmin Vasile, 
de 32 de ani, din Breasta, astfel că, 
sâmbătă după-amiază, pe 28 iulie 
2019, au efectuat o percheziție la 
locuința lui. Procurorii au stabilit că 
Ștefan Cosmin Vasile și victima sa 
se cunoșteau și avuseseră anterior 
discuții din cauza unei mașini și a unei 
sume de bani, astfel că l-au acuzat 
de tentativă de omor, nerespectarea 
regimului armelor și munițiilor, uzul 
de armă fără drept și tulburarea 

ordinii și liniștii publice. Întrucât se 
sustrăgea cercetărilor, procurorii 
au cerut Tribunalului Dolj mandat 
de arestare preventivă în lipsă pe 
numele inculpatului, acesta fiind dat 
în consemn la frontieră. Astfel, în 
noaptea de sâmbătă spre duminică, 
bărbatul a fost identificat şi reţinut 
în Punctul de Trecere a Frontierei 
Nădlac. A fost adus la Craiova, audiat 
de procurorul de caz de la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Dolj și reținut 
pentru 24 de ore.

„La nivelul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Dolj s-a constituit o 
escortă formată din poliţişti din cadrul 
Serviciului de Investigaţii Criminale 
Dolj, care a preluat bărbatul şi l-a 
adus la sediul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dolj, în vederea continuării 
cercetărilor şi a dispunerii măsurilor 
legale. În urma cercetărilor efectuate 
şi a probatoriului administrat de 
poliţiştii doljeni, sub coordonarea 
procurorilor din cadrul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Dolj, faţă de 
bărbatul de 32 de ani, bănuit că ar 
fi săvârşit infracţiunile de tentativă 
la omor, nerespectarea regimului 
armelor și munițiilor, uzul de armă 
fără drept și tulburarea ordinii și 
liniștii publice, a fost dispusă reţinerea 
pentru o perioadă de 24 de ore. Cel 
în cauză a fost încarcerat în Centrul 

de Reţinere şi Arest Preventiv Dolj”, 
a declarat, la momentul respectiv, 
inspector principal Cosmin Grădinaru, 
purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Bărbatu l  a  fos t  p rezenta t 
Tribunalului Dolj cu propunere de 
arestare preventivă pentru 30 de 
zile, propunere admisă de instanță, 
de atunci inculpatul fiind în spatele 
gratiilor. Procurorii Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Dolj au finalizat 
cercetările și au dispus trimiterea în 
judecată a lui Ștefan Cosmin Vasile, 
pistolarul din Breasta, la sfârșitul 
anului trecut, dosarul înregistrându-
se pe 19 decembrie 2019 la Tribunalul 
Dolj.

Atât inculpatul, nemulțumit de 
pedeapsă, cât și procurorii Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Dolj au făcut 
apel, iar Curtea de Apel Craiova a 
decis rejudecarea cauzei la instanța 
de fond.
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Vizite doar cu dispozitiv de separare,
 la Penitenciarul Drobeta

Deţinuţii încarceraţi în 
Penitenciarul Drobeta 
Turnu Severin nu mai ies 
în comunitate sub nici o 
formă. Ei pot primi vizite 
doar la separator, iar de 
vizite intime nici nu poate 
fi vorba. Măsurile au 
fost impuse în contextul 
extinderii cazurilor de 
coronavirus în România.

Dolj| Prefectul de Dolj, schimbat în noaptea de marți spre miercuri
Narcis Purcărescu nu mai este 

prefect de Dolj. El a fost înlocuit din 
funcţie, printr-o Hotărâre de Guvern, 
dată noaptea trecută, cu Nicuşor 
Roşca. Anişoara Stănculescu a fost 
desemnată subprefect de Dolj.

Noul prefect al judeţului Dolj este 
membru PNL şi în ultima vreme a 
ocupat funcţia de director adjunct 
al APIA Dolj. Anişoara Stănculescu 
(PMP) a mai ocupat în trecut funcţia 
de şef al Cancelariei Prefectului.

Cei doi ar urma să fie învestiţi în 
funcţii după publicarea, în Monitorul 
Oficial, a hotărârilor executivului: 

„HOTĂRÂRE privind încetarea 
exercitării, cu caracter temporar, prin 
detașare în condițiile legii a funcției 
publice de prefect al județului Dolj de 
către domnul Purcărescu Dan-Narcis. 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu 
caracter temporar, în condițiile legii, a 
funcției publice de prefect al județului 
Dolj de către domnul Roșca Nicușor. 
HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu 
caracter temporar, în condițiile legii, 
a funcției publice de subprefect 
al județului Dolj de către doamna 
Stănculescu Anișoara”.

Ana-Maria CONSTANTINESCU

Administraţia Penitenciarului 
Drobeta Turnu-Severin a luat măsuri 
de prevenţie atât în ceea ce îi priveşte 
pe deţinuţi, cât şi pentru angajaţi.

Personalul şi alte persoane care 
intră în contact cu deţinuţii au fost 
dotaţi cu materiale de protecţie, 
măşti, dezinfectanţi, mănuşi, halate, 
costume de protecţie, termometre, 
scanner temperatură şi altele.

Stocurile de materiale destinate 
curăţeniei spaţiilor şi igienei personale 
a deţinuţilor, igienizarea/dezinfectarea 
zilnică a tuturor spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi specifice cu 
deţinuţii, precum şi a autospecialelor 
care asigură transportul acestora au 
fost suplimentate.

Administraţia Penitenciarului 
Drobeta a decis ca vizitele să se 
acorde doar cu dispozitiv de separare. 
Totodată, au fost întrerupte, pentru o 
perioadă de timp limitată, determinată 
de evoluţia epidemiologică de 
la nivel naţional: vizitele intime, 

recompensele cu permisiunea de 
ieşire din penitenciar, activităţile 
de reintegrare socială desfăşurate 
în comunitate sau cele desfăşurate 
de colaboratori în interiorul locului 
de deţinere, activităţile lucrative 
derulate în exteriorul locului de 
deţinere, la beneficiari.

În plus, pentru deţinuţii repartizaţi 
în regim semideschis/deschis, 
temporar, uşile camerelor de deţinere 
se închid, astfel încât să fie restrânsă 
interacţiunea între aceştia, pentru 
prevenirea oricărei situaţii de risc.

„ C u  c a r a c t e r  t e m p o r a r, 
c onduce r ea  Pen i t e n c i a r u l u i 
D r o b e t a  Tu r n u  S e v e r i n  a 
procedat la punerea în aplicare 
a  u rmă t o a r e l o r  d eme r s u r i : 
p re l ung i rea  p rog ramu lu i  de 
difuzare a semnalului TV, până 

la ora 24:00, în vederea înlesnirii 
pos ib i l i t ă ţ i l o r  de  in fo rmare; 
p r e l u n g i r i i  p r o g ra m u l u i  d e 
acces la posturile telefonice fixe 
instalate în camerele/secţiile de 
deţinere, analizându-se, totodată, 
posibilitatea creşterii intervalului de 
timp alocat convorbirilor telefonice 
zilnice; asigurarea suportului tehnic 
pentru maximizarea asigurări i 
dreptului la comunicări on-line 
cu mediul de suport; derularea 
de campani i  de informare cu 
privire la conştientizarea riscurilor 
asociate virusului SARS-CoV-2 
şi a comportamentului preventiv 
necesar a fi adoptat în vederea 
prevenirii oricărei situaţii de risc 
(susţinerea Programului „Educaţie 
pentru sănătate”), avându-se în 
vedere utilizarea tuturor mijloacelor 

de informare (radio/TV cu circuit 
închis, difuzarea alternativă şi cu 
o frecvenţă ridicată a informaţiilor 
de interes, distribuirea de pliante, 
broşur i ,  e t c .) ”,  au  t ransmis 
reprezentanţii Penitenciarului din 
Drobeta Turnu Severin.

Potrivit acestora, la intrarea în 
serviciu a poliţiştilor de penitenciare, 
personalul medical al unităţi i 
efectuează triajul epidemiologic 
al acestora, iar în eventualitatea 
în care se identifică persoane 
care prezintă simptome gripale 
sau afecţiuni respiratorii acute, va 
fi informat, de îndată, directorul 
unităţii, pentru a dispune înlocuirea 
acestora din serviciu, concomitent 
cu recomandarea, de a reveni la 
domiciliu şi a contacta medicul 
curant.
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Şpăgarii de la Rutieră, reţinuţi

Cei patru poliţişti de la Rutiera 
Olt prinşi cu şpagă, la Pădurea Saru, 
au fost reţinuţi pentru 24 de ore. 
Ei sunt acuzaţi de luare de mită. 
Ofiţerii Anticorupţie îi urmăreau din 
aprilie anul trecut.

Potrivit procurorilor Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Olt, „ există 
probe/indicii temeinice, care conduc 
la bănuiala rezonabilă că la data 
de 10.03.2020, în jurul orei 11:10, 
agenţii de poliţie din cadrul I.P.J. 
Olt - Serviciul Rutier, G.E.A., E.Ş.O., 
C.M. şi P.M., în timp ce se aflau în 
exercitarea atribuţiunilor de serviciu 
pe linie rutieră, cu autospeciala de 
poliţie marca Dacia Logan având 
numărul de înregistrare B 74 PFL, pe 
DN 65, în zona Pădurea Saru, jud. 
Olt, au oprit în trafic un autoturism 
marca Opel,  condus de către 
numitul S.M., care circula cu viteză 
peste limita legal admisă, pentru 
care se impunea sancţionarea 
contravenţională a conducătorului 
auto, însă agenţii de poliţie efectuând 
un act contrar acestor îndatoriri, au 
primit suma de 400 lei, pentru a 
nu mai fi întocmit proces-verbal de 
sancţionare contravenţională, ceea 
ce s-a şi întâmplat, conducătorul 
auto nemafiind sancţionat, pentru 

abaterea la regimul rutier”.
Cei patru poliţişti şi-au împărţit 

banii, iar ofiţerii Anticorupţie au 
găsit asupra lor patru bancnote a 
câte 100 de lei fiecare, bani care 
corespund întocmai cu seriile a 
patru bancnote aflate în cuprinsul 
procesului verbal de notare a 
seriilor bancnotelor ce compun 
suma de 1.200 le i ,  în tocmi t 
cu ocazia efectuării procedurii 
flagrantului şi care au fost puşi 

la dispoziţia investigatorilor sub 
acoperire autorizaţi în cauză, după 
cum explică procurorii.

Unul dintre ei a fost denunţat în 
noiembrie de un alt şofer.

„În sarcina agentului de poliţie 
E.Ş.O. s-a mai reţ inut că, la 
data de 26.11.2019, în jurul 
orei 16:15, fiind în exercitarea 
atribuţiunilor de serviciu pe linie 
rutieră, a primit suma de 300 
lei de la numitul P.A., care a 

condus un autoturism pe DN 64, 
Drăgăşani-Caracal, cu viteză peste 
limita legală, agentul de poliţie 
întocmind un proces verbal în care 
a consemnat fapte mai puţin grave 
decât cele întâmplate în realitate, 
precum şi alte aspecte faptice 
pe care nu le-a constatat şi nici 
nu le-a verificat, pentru a nu-i fi 
suspendat conducătorului auto 
dreptul de a conduce pe drumurile 
publice”.

Poliţist din 
Deveselu acuzat

 de şantaj
Un poliţist din Deveselu a fost 

reţinut de colegi fiind acuzat de 
şantaj. Bărbatul ar fi cerut unei 
femei de 52 ani, din localitate, 5.000 
euro pentru a nu publica mai multe 
înregistrări compromiţătoare cu 
aceasta.

Bărbatul are 45 ani şi, potrivit 
unor surse apropiate anchetei, s-ar 
fi împrietenit cu femeia pe facebook, 
reţea de socializare pe care el îşi 
crease cont fals. Femeia i-ar fi trimis 
mai multe materiale, iar poliţistul s-a 
gândit că ar fi cazul să facă bani de 
pe urma ei. I-ar fi cerut 5.000 euro 
pentru a nu publica înregistrările. 
Victima l-a denunţat, iar poliţistul a 
fost prins în flagrant când lua bani 
de la ea.

Eliza RADU

Şoferi de TIR în 
carantină la Olt

Doi şoferi din TIR, din Bacău, au 
fost plasaţi în carantină în judeţul 
Olt. Cei doi circulau pe ruta Torino-
Milano-România. La graniţă nu i-a 
oprit nimeni.

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei 
de Sănătate Publică (DSP) Olt, cei 
doi au staţionat 48 de ore în Milano. 
Ei au intrat în ţară pe 9 martie, prin 
vama Nădlac, şi au ajuns în Slatina 
a doua zi. Urmau să ajungă în 
Bucureşti, Câmpina şi Târgovişte. „În 
data de 10.03.2020, orele 13 p.m., 
D.S.P. Bacău ne-a comunicat că pe 
raza mun. Slatina, jud. Olt se afla 2 
persoane,  transportatori de mărfuri 
neperisabile (paleţi-băuturi alcoolice, 
fier) care s-au deplasat din Torino – 
Milano - Romania, intrare prin vama 
Nadlac, în data de 09.03.2020, orele 
18. Din anchetă am constatat că cele 
2 persoane au staţionat la Milano 

mai mult de 48 de ore. La acestă 
dată relatăm că tirul cu marfă se afla 
într-o parcare păzită din localitatea 
Slatina. Având în vedere că timpul 
de staţionare în Milano a fost mai 
mare de 48 de ore, DSP Olt a propus 
Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă 
măsura carantinării, acţiune aplicată“, 
au transmis reprezentanţii DSP Olt.

Cei doi nu au simptome specifice 
bolii, dar le-au fost recoltate probe 
pentru a se stabili dacă au sau nu 
coronavirus.

Vera IONESCU
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Femeie din Stejari arestată după ce 
ar fi pornit un incendiu

O femeie în vârstă de 30 de ani, din 
comuna Stejari, a fost reţinută pentru 
24 de ore şi introdusă în Centrul de 
Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ 
Gorj. Aceasta este bănuită de poliţiştii 
din cadrul Secției 8 Poliție Rurală 
Stoina pentru săvârşirea infracţiunii 
de distrugere prin incendiere.

„Din cercetările efectuate de 
poliţişti a reieşit faptul că la data de 
8 martie a.c., femeia ar fi dat foc 
intenţionat unui fânar construit din 

lemn și acoperit cu tablă, având o 
suprafață de aproximativ 8 m2 , în 
care se aflau depozitate fânețe, cât și 
un număr de 8 căpițe de fân, situate 
pe raza comunei Stejari, la marginea 
pădurii, aparţinând unui bărbat, de 58 
de ani, din aceeaşi localitate”, se rată 
într-un comunicat al IPJ Gorj.

În urma incendiului nu au fost 
puse în pericol alte bunuri și nu au 
fost înregistrate victime, prejudiciul 
cauzat urmând a fi stabilit. Potrivit 
oamenilor legi i, femeia a fost 
prezentată Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Târgu Cărbuneşti, pentru 
a fi dispuse măsuri legale.

Lună de foc pentru polițiștii locali din Târgu Jiu

Poliția Locală Târgu Jiu a făcut 
publice activitățile pe care le-au 
desfășurat în luna februarie a anului 
2020. După ce, pe data de 7 martie, 
agenții au ținut să facă anumite 
lămuriri cu privire la banii pe care îi 
câștigă, polițiștii locali au decis să le 
arate cetățenilor și cu ce se ocupă în 
timpul programului.

Pieton băut lovit de mașină pe străzile din Târgu Jiu
Un târgujian în vârstă de 62 de ani 

a fost acroșat de o mașină care se 
deplasa pe strada Calea Severinului 
din municipiul Târgu Jiu. Poliţiştii din 
cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu 
au fost sesizaţi prin apelul 112 despre 
faptul că evenimentul rutier a fost 
soldat cu victime.

„Din cercetările efectuate de 
poliţişti a reieşit faptul că un bărbat, 
de 51 de ani, din comuna Bălești, 

în timp ce conducea  un autoturism  
pe strada Calea Severinului din 
municipiul Târgu Jiu, din direcția 
Târgu Jiu în direcția Bălești, ar fi 
acroșat un bărbat, de 62 de ani, din 
municipiul Târgu Jiu, care se deplasa 
în aceeași direcție de mers, pe partea 
carosabilă, pe lângă bicicletă”, spun 
reprezentanții IPJ Gorj.

Ambele persoane implicate în 
eveniment au fost testate cu aparatul 

etilotest, rezultatul fiind negativ în 
cazul conducătorului auto, iar în 
cazul pietonului s-a înregistrat o 
concentraţie de 0,75 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. În cauză s-a întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de vătămare corporală 
din culpă.

Cătălin ANGHEL

Foto: adevarul.ro

„Polițiștii locali din cadrul Serviciului 
Ordine Publică – Intervenție al Poliției 
Locale Târgu Jiu acţionează în zona 
de competenţă stabilită prin Planul de 
Ordine şi Siguranţă Publică aprobat la 
nivelul Municipiului Târgu Jiu, în scopul 
exercitării atribuţiilor privind apărarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale persoanei, a proprietăţii private şi 
publice, prevenirea şi descoperirea 
infracţiunilor în domeniul ordinii și 
liniștii publice”, se arată într-o postare 
pe Facebook a Poliției Locale Târgu Jiu.

În luna februarie 2020, polițiștii 
locali din cadrul serviciului au 
aplicat un număr de 25 sancțiuni 
contravenționale în cuantum de 
13300 lei. Sancțiunile au fost scrise 
pentru: provocarea și participarea 
efectivă la scandal în locuri publice; 
consum de băuturi alcoolice în 
locuri publice; amenințări cu acte 
de violență împotriva persoanelor, 
lăsarea în  l iber tate  or i  fără 
supraveghere a animalelor care pot 
prezenta pericol pentru persoane 
sau bunuri; tulburarea, fără drept, 
a liniștii locuitorilor prin producerea 

de zgomote; atragerea de persoane, 
sub orice formă, săvârșită în locuri 
publice în vederea practicării de 
raporturi sexuale cu acestea spre 
a obține foloase materiale, precum 
și îndemnul sau determinarea, în 
același scop, a unei persoane, la 
săvârșirea unor astfel de fapte.

Totodată, au fost aplicate 20 
sancțiuni contravenționale în valoare 
de 900 lei, pentru nerespectarea unor 
reguli instituite prin acte normative 
emise de către Consiliul Local al 
Municipiului Târgu Jiu.

„În perioada de referință, au fost 
soluționate 62 sesizări, în conformitate 
cu atribuțiile prevăzute de lege. O 
atenție deosebită a fost acordată 
supravegherii unităților de învățământ 
aflate în zona de responsabilitate, 
fiind desfășurate 34 acțiuni privind 
menţinerea ordinii publice în imediata 
apropiere a acestora”, se mai arată în 
comunicatul Poliției Locale.

Potr iv i t  in formaț i i lor  puse 
l a  d i spoz i ț i e  pe  pag i na  de 
Facebook, se pare că, zilnic, au 
fost desfășurate acțiuni pentru 

identificarea cerşătorilor, a copiilor 
lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea 
părinţilor sau a reprezentanţilor 
legali, a persoanelor fără adăpost, 
procedând la încredinţarea acestora 
serviciului public de asistenţă socială 
în vederea soluţionării problemelor 
acestora, în condiţiile legii.

Cătălin ANGHEL
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Președintele Consiliului Județean Vâlcea 
solicită unitate: „În perioadele grele 

trebuie să fim uniți”

Președintele Consiliului Județean 
Vâlcea, Constantin Rădulescu, îi 
îndeamnă pe vâlceni să fie calmi și 
uniți, mai ales înt-o perioadă în care 
noul virus se răspândește.

„În perioadele grele, cum este 
aceasta, trebuie să fim uniți, să 
dăm dovadă de solidaritate și 
responsabilitate și să respectăm 
indicațiile medicale. Răspândirea 
coronavirusului a devenit deja o 
problemă extrem de gravă și pentru 
țara noastră. Și județul Vâlcea 
traversează această perioadă destul 
de complicată, iar la nivelul Consiliului 
Județean Vâlcea am sol ic i tat 
instituțiilor aflate în coordonare 
stabilirea de măsuri conforme cu 
legislația în vigoare și respectarea 
cu strictețe a dispozițiilor cu caracter 
medical de prevenire. Astfel, la nivelul 
Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, 
s-au luat măsuri de prevenire precum: 

interzicerea accesului aparținătorilor 
pacienților aflați internați în spital, 
interzicerea accesului practicanților 
de la școlile sanitare, limitarea 
numărului internărilor programate 
(cronice), dar și pregătirea, la Secția 
Infecțioase, a unui etaj cu 20 de 
paturi, pentru izolarea eventualilor 
suspecţi infectaţi cu COVID-19. Și 
la Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti și 
Spitalul de Pneumoftiziologie Mihăești 
s-au interzis vizitele bolnavilor 
internați și s-au suplimentat stocurile 
de materiale sanitare”, a transmis 
Constantin Rădulescu, președintele 
Consiliului Județean Vâlcea, printr-un 
comunicat de presă .

Totodată, l iderul Consil iului 
Județean Vâlcea spune că are 
încredere în colegii primari din județ și 
este sigur că se vor lua toate măsurile 
pentru protejarea populației.

„La DGASPC Vâlcea, am solicitat 
conducerii instituției să ia toate 
măsurile care se impun pentru 
ca angajații și beneficiarii să fie 

protejați. Sunt convins că, la nivelul 
primăriilor din județul Vâlcea, colegii 
primari vor lua toate măsurile pentru 
protejarea populației, iar instituția 
pe care o conduc, dar și eu, în 
calitate de președinte, îi asigurăm 
de tot sprijinul, în conformitate cu 
prevederile legale. Închei spunând 
că, la nivel uman, în această 

perioadă, trebuie să dăm dovadă de 
solidaritate, înțelegere, sprijin, iar 
respectarea normelor de prevenire și 
de răspândire a coronavirusului este 
obligatorie. Vom fi atenți și receptivi 
la toate provocările acestei perioade 
pe care o traversează județul nostru”, 
a mai transmis Constantin Rădulescu.

Râmnicenii au stabilit reguli clare pentru combaterea 
coronavirusului: „Se vor lua măsuri suplimentare de protecţie”

Potrivit ultimului raport al  Direcției 
de Sănătate Publică Vâlcea se pare 
că, două persoane din Vâlcea au 
fost băgate în carantină după ce 
au ajuns în județ din zonele cu risc 
mare de contaminare din Italia. La 
nivelul județului Vâlcea se află în 
izolare la domiciliu un număr de 
223 persoane, iar 4 persoane sunt 
internate în secția de Boli Infecțioase 
a Spitalului Județean de Urgență 
Vâlcea. Totodată, testele efectuate 
persoanelor internate ar fi fost 
negative.

„În urma apariției în presa locală 

a unui articol privind întoarcerea 
de la Roma în week-end a celor 2 
vâlceni, facem precizarea că, de la 
data revenirii în țara, regiunea Lazio 
(Roma) nu se afla în monitorizare 
( zona roșie/galbenă) motiv pentru 
care intrarea în carantină/izolare la 
domiciliu nu erau necesare” – se 
arată într-un comunicat al DSP 
Vâlcea.

Comitetul Local pentru Situaţii 
de  U rgen ţă  a l  mun i c i p i u l u i 
Râmnicu  Vâ lcea ,  condus  de 
primarul Mircia Gutău, s-a întrunit 
marți. La ședință au participat și 

reprezentanții administraţiei locale, 
ai Direcţiei de Sănătate Publică, ai 
Inspectoratului Şcolar Judeţean, ai 
Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă, ai Inspectoratului Judeţean 
de Jandarmi, ai Poliţiei Locale, ai 
Spitalului Judeţean Vâlcea ş.a.

În urma discuțiilor purtate între 
reprezentanții celor mai importante 
instituții din Râmnicu Vâlcea, au fost 
stabilite anumite măsuri:

Se suspendă activitatea creşelor 
aflate în subordinea Primăriei 
municipiului Râmnicu pe perioada 
11-22 martie.

Se va proceda la identificarea 
tuturor structurilor private de tip 
”creşă” sau ”after-school” din 
municipiu, cărora li se va pune în 
vedere să îşi suspende activitatea 
pentru aceeaşi perioadă.

Se vor demara lucrările pentru 
extinderea centrului de carantină de 
la internatul fostului Liceu ”Oltchim” 
cu încă un etaj, astfel încât să 
se asigure, în caz de necesitate, 
suficiente locuri pentru izolarea 

suspecţi lor de îmbolnăvire cu 
coronavirus.

Totodată, se vor lua măsuri 
suplimentare de protecţie şi pentru 
menţinerea unei stări de igienă 
corespunzătoare în toate punctele 
de interacţiune a cetăţenilor cu 
administraţia locală – registraturi, 
birouri de informaţii, casierii etc.

În primă fază, în Râmnicu Vâlcea 
s-a amenajat un spaţiu destinat 
carantinării eventualelor persoane 
din municipiu afectate 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”, se arata în comunicatul 
primăriei la acea vreme.

Cătălin ANGHEL
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HOROSCOP
Navighezi de-a lungul vietii 

si deodata vezi o rampa mare 
in fata ta . Optiunea ta : evita 
rampa, ramai pe pamant unde 
stii ca esti in siguranta si poti sa 
te multumesti cu o viziune limitata 
asupra lumii.

Exista o neliniste arzatoare 
in interiorul tau, care este activa 
deoarece nu simti ca si cum iti 
indeplinesti destinul. Ai putea avea 
o perspectiva brusca ca ai un scop 
mult mai mare in aceasta viata 
decat ceea ce faci acum.

Un mare simt al datoriei fata 
de semenii tai este posibil sa iti 
conduca actiunile. 

Gandeste-te la tine ca la un 
model important pentru tineri. S-ar 
putea sa se uite la tine fara ca tu 
sa stii macar. 

Exista un val puternic de 
putere care iti vine in cale, asa 
ca ai grija cum te descurci in 
aceasta zi. Esti mai predispus 
la rani si accidente de natura 
exploziva. Incearca sa nu faci 
miscari pripite in timp ce conduci.

E x i s t a  o  i n t ens i t a t e 
negat iva in  z iua de az i , 
ca re  se  va  ag rava  doa r 
daca continui sa pr ivest i 
cu  incapa tanare  f i eca re 
problema care it i  vine in 
cale. 

Este posibil ca energia 
ta sa functioneze la viteze 
extreme. Un minut poti fi 
letargic si in urmatorul esti 
gata sa alergi la un maraton. 
Implica-te in activitati care te 
incurajeaza. 

Indiferent daca participi sau 
nu de bunavoie la un proiect, cu 
siguranta, vei juca un rol cheie 
in actiune. 

Uneori te vei simti ca 
jucatorul pivot ale carui actiuni 
decid soarta jocului.

Poate doresti sa te imbraci 
in armura imediat ce te vei 
trezi. 

O situatie neplacuta poate 
face ravagii si s-ar putea parea 
ca toata lumea te-a ales ca tinta 
principala.

Timpul pentru planificare 
si calculare s-a incheiat.

 A  s o s i t  m o m e n t u l 
pentru a intreprinde actiuni 
agresive.

 Daca  nu  a i  a rmura 
pregatita, va fi mai rau. 

D e z b a t e r i l e  a s u p r a 
filozofiei, religiei si educatiei se 
vor transforma intr-un razboi 
complet. Acesta este un moment 
crucial sa te lupti pentru ceea ce 
crezi ca poti face sau altfel cei 
mai zgomotosi vor avea succes.

O mare forta se aduna 
acum pentru a face o declaratie 
indrazneata si un angajament 
important. 

Acest tip de miscare reuneste 
generatii si uneste oamenii intr-o 
revolutie. 

E x i s t a  o  c a n t i t a t e 
extraordinara de energie fizica 
in interiorul tau. Ai grija sa nu 
folosesti aceasta forta incredibila 
sub forma unui argument aprins 
impotriva cuiva de care te 
intereseaza cu adevarat. 
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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)

07:20  Capri (R)
08:00  Sacrificii în
   numele iubirii (R)
09:30  Teleshopping  
10:00  Starea naţiei (R)
11:00  Teleshopping  
11:30  Casa: construcţie 
   şi design (R)
12:00  Teleshopping  
14:00  Sănătate cu stil (R)
14:30  Teleshopping  
15:05  Focus
16:00  Capri
17:00  Sacrificii în 
   numele iubirii
18:00  Focus 18
19:00  Trăsniți
20:00  De-a șoarecele și pisica
22:00  Starea naţiei

23:00  Focus din 
   inima României
23:30  Trăsniți (R)
00:30  De-a șoarecele 
   și pisica (R)
02:30  Cireaşa de pe tort
04:15  Nimeni nu-i perfect
05:30  Focus (R)

08:15  Vouă
08:30  Opriţi timpul!
10:45  Vouă
11:45  Baronii
12:45  Teleshopping  
13:00  Ştiri Naţional TV
13:15  Vouă
13:30  Baronii
14:00  Teleshopping  
14:15  Vouă
14:30  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  Africa Express
23:00  Terminator 2: 
   Ziua Judecății (R)
02:00  Albumul Naţional
03:45  Vouă

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00  Maşini pe alese
08:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri?
08:30  Cum se fabrică ?
09:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri?
09:30  Vânătorii de artefacte
10:00  Comoara din garaj
10:30  Bogății ascunse
   în magazii
11:00  Goana după aur
12:00  Comori arhitecturale 
   recuperate
13:00  Maşini pe alese
14:00  Alaska: Ultima frontieră
16:00  Mistere în sălbăticie
17:00  Maşini pe alese
18:00  Bagaje la licitaţie
18:30  Bogății ascunse 
   în magazii
19:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri?
19:30  Cum se fabrică ?
20:00  Comori arhitecturale
   recuperate
21:00  Ingineriile istoriei
22:00  Megastructuri cu
   Richard Hammond
23:00  Mistere la muzeu
00:00  Alaska
01:00  Comori arhitecturale
   recuperate
02:00  Mașini nervoase: 
   Clipuri catastrofale
03:00  Ingineriile istoriei
04:00  Megastructuri cu 
   Richard Hammond

HBO EUROSPORT

07:00  Schi acrobatic: CM FIS
08:00  Schi fond: CM 
09:00  Sărituri cu schiurile: CM 
09:30  Biatlon: CM 
10:50  Sărituri cu schiurile: CM 
12:00  Schi alpin: CM 
13:00  Ciclism: CM - Paris-Nisa 
14:00  Biatlon: CM 
14:50  Sărituri cu schiurile: CM 
15:50  Biatlon: CM 
17:50  Sărituri cu schiurile: CM 
19:45  Schi alpin: CM 
20:50  Biatlon: CM 
21:30  Ştirile Eurosport  
21:35  Sărituri cu schiurile: CM 
22:35  Biatlon: CM 
23:25  Ştirile 
   Eurosport  
23:35  Schi alpin: CM 
00:20  Ciclism: CM - Paris-Nisa 
01:30  Sărituri cu schiurile: CM 
02:30  Schi alpin: CM 
03:15  Biatlon: CM 

07:30  Teleshopping  
08:15  Pastila
   de râs
08:45  Teleshopping  
09:15  Dragoste
   și ură
11:00  Puterea
   dragostei
12:00  Știrile Kanal D
13:00  În căutarea 
   adevărului
15:00  Teo Show
17:00  Puterea dragostei
19:00  Știrile Kanal D
20:00  Mă numesc Zuleyha
22:00  Bravo, ai stil!
00:00  Știrile Kanal D (R)
01:00  Puterea dragostei (R)
04:30  În căutarea 
   adevărului (R)
06:00  Teleshopping  
06:30  Pastila de râs
06:45  Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

07:15  Nuntă a la grec 2 (R)
09:15  La bloc (R)

11:45  Sub aceeași stea (R)
14:15  919 Fifth Avenue (R)
16:15  Visând la Jeannie... 
   după 15 ani
18:15  La bloc
20:30  Coma: Diagnostic letal
00:00  American 
   Psycho (R)

PRO 2

PRO X

PRO TV

PRO CINEMA

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  Next Star
23:00  Xtra Night 
   Show
01:00  Războiul stelelor: 
   Atacul clonelor
03:15  Dragoste
   de tată (R)
04:15  Acces 
   direct (R)
06:00  Observator

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

19:00  Ştirile 
   Pro Tv  
20:30  Las fierbinți
21:30  Gospodar
   fără pereche
23:30  Ştirile
   Pro Tv
00:00  Malavita: O
   familie criminală
02:15  Lecţii 
   de viaţă (R)
02:45  Vorbeşte
   lumea (R)
05:00  Ce spun
   românii (R)
06:00  Ştirile 
   Pro Tv
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PMP Dolj: Salutăm consolidarea 
grupului parlamentar PMP

Deputat  Ion Cupă, 
vicepreședinte național 
PMP: „Alăturarea foștilor 
p a r l amen t a r i  A LDE , 
deputatul Adrian Mocanu 
(foto) și senatorul Dorin 
Va ler iu  Bădulescu la 
grupurile parlamentare 
ale PMP, arată, o dată în 
plus, ceea ce am prevăzut 
încă de acum 6 luni: 
destrămarea ALDE”

Faptul că tot mai mulți oameni 
de valoare vin alături de PMP în Dolj 
și peste tot în țară indică o creștere 
semnificativă a încrederii cetățenilor 
în modul consecvent și ferm în care 
înțelegem să facem politică.

PMP ca part id popular,  de 
centru-dreapta își dedică întreaga 
activitate politică reprezentării și 
apărării intereselor cetățenilor români 
dinăuntrul și din afara granițelor, 
refuzând orice fel de jocuri politice 

menite a afecta stabilitatea țării.
PMP înțe lege să acț ioneze 

pragamatic atât în Parlamentul 
național cât și în Parlamentul 
european în conformitate cu agenda 
reală a cetățeanului.

Acum România are nevoie de 
un guvern stabil menit să răspundă 
prompt provocării sociale și economice 
generate de criza coronavirusului. 
Țara are nevoie de decizii responsabile 
și de măsuri adecvate. Nu există 
obiectiv mai important decât siguranța 
și sănătatea românilor. Orice alte 
preocupări de ordin politic trebuie să 
treacă într-un plan secund. Reușim 
Împreună!

BIROUL DE PRESĂ PMP DOLJ
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„Pe viață și pe moarte”, pentru calificare!

„Pe viață și pe moarte”, așa vor 
lupta băieții lui Dumitru Dorobanțu 
la Turneul Preolimpic de la Londra 
care va începe vineri și care este 
ultima stație înainte de Tokyo.

„Este competiția vieții noastre, 
cea mai importantă competiție 
din viața unui sportiv. Acum este 
totul sau nimic, pe viață și pe 
moarte, încercăm să dam tot ce 
avem mai bun din noi, dacă nu 
acum dăm totul atunci când?! Este 
visul meu și probabil visul tuturor 
sportivilor de mare performanță o 
medalie olimpică și titlul de campion 
olimpic” - Robert Jitaru, component 
al lotului național de box.

Principala grijă: teama 
de Coronavirus
Cu o zi înainte de plecarea la 

Londra, președintele Federației de 
Box, Vasile Cîtea, a dat o fugă la 
Izvorani, pentru a fi alături de băieții 
și de fetele de la echipele naționale 
de seniori, care nu concept șă nu 
se califice la Tokyo.

„Eu voiam să fiu alături de voi 
și să vă transmit încrederea mea 
că veți face tot ce trebuie pentru a 
trece toți cel mai mare examen pe 
care l-ați avut în cariera sportivă. 
Nimic nu se compară cu un turneu 
olimpic, cu o medalie olimpică 
și cu toate lucrurile care derivă 
după aceea după un rezultat bun 
obținut la Olimpiadă” - Vasile Cîtea, 
președinte FR Box.

Președintele Cîtea are și o 
temere! Cea legată de virusul 
care a speriat întregul Mapamond. 
Vrea să îi știe plecați pe sportivi în 
siguranță.

„Îngrijorarea este foarte mare, 
nu numai în România și la nivel 
european și la nivel mondial cu 
acest nenorocit de Coronavirus, 
care a bulversat practic societatea 
omenească ”  -  Vas i l e  C î t ea , 
președinte FR Box.

Fetele, speranțe la bilete
de Tokyo
Antrenorul lotului național de 

fete, Adrain Lăcătuș, merge la 
Londra cu două dintre cele mai 
talentate sportive: Cristina Cosma 
și Claudia Nechita.

„Este mai greu să te califici 
uneori decât să iei medalii, dar 
totul e greu pe lumea asta și dacă 
ne ferim de greutăți nu știu ce 
căutăm în sportul ăsta. Noi suntem 
obișnuiți cu munca, cu greul și vom 
face tot ce depinde de noi pentru 
a ne califica și mai departe vom 
vedea” - Adrian Lăcătuș, antrenor 
lot național feminin de box.

Vor calificarea în cuplu!
Pentru Robert Jitaru, Turneul 

Preolimpic de la Londra are o 
încărcătură dublă. Acolo va fi și 
iubita lui, Cristina Cosma, care luptă 
pentru calificarea la Tokyo. Cei doi 
s-au văzut după mult timp în care 

au stat departe unul de celălalt.
„Eu și Cristina avem un vis, să 

fim împreună la Jocurile Olimpice. 
Și să ne calificăm în același timp, 
avem noi un plan” – Robert Jitaru, 
component al lotului național de 
box.

Pregătiți și plini de optimism
Cu o zi înainte de plecarea la 

Londra, atât fetele cât și băieții 
debordau de optimism în ceea 
ce privește competiția din Marea 
Britanie.

„ Ab i a  a ș t ep t  s ă  î n c eapă 
concursul, mă simt pregătită atât 

psihic, cât și fizic și îmi doresc foarte 
mult să mă calific, apoi să vină și 
medalia olimpică” - Claudia Nechita, 
componentă a lotului național 
feminin de box.

„Pentru asta muncim, pentru 
asta ne-am pregătit! Să ne calificăm 
la Londra apoi să mergem la Tokyo!” 
- Cristina Cosma, componentă a 
lotului național feminin de box.

„Eu mă simt pregătit și sper să 
vin cu o calificare și cu o medalie 
de la Tokyo” - Andrei Arădoaie, 
component al lotului național de 
box.

SPORTS-NET GROUP

Robert Jitaru
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Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Salvarea nu mai pare atât de imposibilă: 
Pandurii mai au doar 3 adversare

Echipa  de  fo tba l  Pandur i i 
Târgu Jiu pare condamnată la 
retrogradare, dar gorjenii încă 
mai au șanse la salvare. Trupa 
antrenată de Călin Cojocaru este 
pe locul 18 în Liga 2. Totodată, este 
și ultima poziție, după ce Daco-
Getica s-a retras și Sportul Snagov 
a anunțat că nu va mai continua în 
competiție. Astfel, contracandidate 
la rămânerea în divizia secundă 
rămân 3 ech ipe:  Cs ikszereda 
Miercurea Ciuc, Concordia Chiajna 
și CSM Reșița, ocupantele pozițiilor 
17,16, respectiv 15, ultimul care se 
salvează la limită.

Confruntarea se va da între 
cele trei, dar Pandurii pleacă, din 
start, cu un dezavantaj: punctele 
puține. Gorjenii au doar 8 puncte, 
în timp ce formațiile din față au cu 
14, respectiv 16 puncte mai mult. 
În ultima rundă din campionat, 
trupa din Târgu Jiu a pierdut într-o 
manieră categorică meciul cu FC 
Argeș, scor 4-0, într-o partidă în 
care Călin Cojocaru s-a bazat pe: 
Al. Opriţa – Cuţitoiu, Nic. Cotolan, 
Erhard, Vasilescu – Dinu-Ivănescu 
(Rob.  L ică 79′) ,  Takahash i  – 
Şendroiu (cpt.), Tănăsoiu, Leo. 
Gheorghe (R. Filip 57′) – Peia (P. 
Popescu 48′). Rezerve neutilizate: 

Krupenschi – Cornicioiu, Frăsia, 
Licuriceanu.

În următoarea etapă, Pandurii 
Târgu Jiu joacă la Gloria Buzău, 
formație ce este foarte aproape 
de locurile de promovare în Liga 
1. Partida va avea loc sâmbătă, de 
la ora 11:00. Totodată, adversarele 
din cursa pentru sa lvare vor 
avea bătăi de cap. Csikszereda 
Miercurea Ciuc primește vizita 
celor de la Farul Constanța, echipă 
ce vrea să promoveze, în timp ce 
Concordia Chiajna și CSM Reșița 
joacă meci direct.

Meciurile etapei cu numărul 25 
în Liga 2:

Csikszereda Miercurea Ciuc -
Farul Constanța
CSM Reșița - Concordia Chiajna
Metaloglobus - CS Mioveni
SCM Gloria Buzău - Pandurii 
Târgu Jiu
ASU Poli Timișoara - Turris
Turnu Măgurele
UTA Arad - U Cluj
Petrolul Ploiești - 
Ripensia Timișoara

Viitorul Târgu Jiu - Rapid București
Dunărea Călărași și FC Argeș 

vor sta în această etapă, pentru că 
aveau programate meciuri cu Sportul 
Snagov, respectiv Daco-Getica.
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Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro  

Recomandarea FRF se potrivește 
ca o mănușă pentru Papură!

Antrenorul CSU a intrat în conflict cu Edi Iordănescu și Mircea Rednic pentru că nu i-a salutat

Coronavirusul a pustiit stadioanele 
din România, dar nu s-a oprit aici. LPF 
și FRF impun noi măsuri de prevenție 
din cauza virusului mortal din China. 
Astfel, Federația a preluat decizia UEFA, 
care a anunțat că jucătorii nu vor mai 
da mâna cu adversarii și arbitrii ca parte 
a protocolului premergător începerii 
meciurilor. Această recomandare, de 
evitare a strângerilor de mână înaintea 
meciurilor organizate se potrivește 
perfect pentru antrenorul CSU, Corneliu 
Papură. Acesta a intrat în conflict 
cu omologii de la Mediaș și Iași, Edi 
Iordănescu, respectiv Mircea Rednic, 
tocmai pentru că nu i-a salutat.

În plus, FRF solicită ca igienizarea 
vestiarelor să se facă înainte și după 
fiecare antrenament sau meci, să se 
evite interacțiunea cu suporterii pentru 
autografe sau poze, iar plimbările să se 
facă doar în aer liber, în spații deschise.

LPF a cerut un set amplu de 
măsuri pentru prevenția răspândirii 
coronavirusului, transmis celor 14 
cluburi din Liga 1, pe care vi-l prezentăm 
mai jos:

„În contextul creșterii numărului 
cazurilor de coronavirus, ce se extinde 
și pe teritoriul țării noastre, vă solicităm 
respectuos să implementați și să aduceți la 
cunoștința jucătorilor și staff-ului cluburilor 
dvs., următoarele măsuri preventive:

1. Nu se va bea apă (sau orice alte 
soluții de rehidratare etc.) din aceeași 
sticlă/recipient cu o altă persoană. Nu 
se vor schimba prosoape, halate de 
baie sau alte obiecte de acest gen, între 
coechipieri/personal etc.

2. Evitați consumul de mâncare în 
vestiare.

3. Se vor pune articolele și hainele 
personale în saci, evitând să fie lăsate sau 
expuse în vestiare sau în coșurile comune.

4. Se vor arunca imediat materiale 
folosite, cum ar fi tape-urile, bandajele, 
hârtia etc. în recipientele corespunzătoare.

5. Spălați-vă bine pe mâini cât mai 
des. Spălarea mâinilor și dezinfectarea 
sunt decisive pentru a preveni infecția. 
Mâinile trebuie spălate cu apă și săpun 
timp de cel puțin 20 de secunde și apoi, 
după clătirea completă, trebuie uscate cu 
ștergare de unică folosință. Dacă săpunul 
și apa nu sunt disponibile se poate utiliza 
și un produs de igienizare pentru mâini 
pe bază de alcool 60%.

6. Instalați distribuitoare automate 
cu soluții de curățare dezinfectante 
adecvate, atât în vestiare cât și în toalete.

7. Nu atingeți ochii, nasul sau gura cu 
mâinile nespălate.

8. Dacă tușiți sau strănutați, acoperiți 
gura și nasul cu un țesut - de preferință 
de unică folosință - sau cu brațul, dar nu 
cu mâna.

9. Ventilați toate camerele bazelor 
sportive și a celor de cantonament cât 
mai des.

10. Dezinfectați periodic mesele, 
băncile, scaunele, umerașele, podelele, 
robinetele, mânerele, dușurile și toaletele 
cu soluții dezinfectante pe bază de 
înălbitor sau clor, solvenți, etanol 75%, 
acid paracetic și cloroform.

11. În cazul activităților de refacere 
în bazine de apă, solicitați monitorizarea 
constantă a parametrilor chimici (clor 
sau a altor soluții dezinfectante) și a 
parametrilor fizici (inclusiv pH-ul sau 
temperatura, care afectează nivelul 
clorinării).

12. Sportivii/personalul care prezintă 
simptome ale unei infecții respiratorii și / 
sau febră în curs de desfășurare trebuie 
să părăsească imediat restul echipei – să 
se izoleze - și să anunțe medicul echipei 
precum și autoritățile competente, prin 
apel telefonic la nr. de urgență 112.

13. Asigurați-vă că în vestiare are 
acces doar personalul autorizat și limitați 
pe cât posibil numărul de vizite ale 
oricăror persoane, în bazele sportive.

14. Limitați accesul pe teren astfel 
încât să fie permis strict persoanelor 
necesare desfășurării jocurilor.

15. În timpul controalelor doping 
pregătiți - în afară de șervețele de unică 
folosință pentru a acoperi masa - soluții 
dezinfectante pentru spălarea mâinilor. 
Acestea vor fi utilizate numai după 
recoltarea probelor. Înainte de recoltare 
spălarea mâinilor se va face cu apă și 
săpun.

16. Medicii echipelor trebuie să 
verifice în prealabil condițiile igienice ale 
tuturor vestiarelor, inclusiv ale echipei 
gazdă, arbitrilor și delegaților, precum și 
a camerei amenajate pentru controale 
antidoping.

17. Medicii echipelor trebuie să 
participe activ la organizarea deplasărilor, 
să verifice toate aspectele logistice (igiena 
mijloacelor de transport și a celor de 
transfer pentru echipă și staff-ul care 
o însoțește, locul de cazare – se vor 
evita facilitățile de cazare aglomerate 
și se va încerca pe cât posibil obținerea 

unor camere igienizate) și să asigure 
orice dispozitive de protecție în scopuri 
preventive. Medicilor trebuie să li se 
asigure prezența alături de echipă pe 
toată durata deplasărilor.

18. Se recomandă personalului 
medical (medic, maseur, preparator 
fizic, kinetoterapeut, etc) care intră 
în contact constant cu sportivii să nu 
acționeze concomitent în medii externe 
care sunt supuse riscului de contaminare 
(aceste persoane să-și limiteze activitățile 
profesionale strict în cadrul echipelor 
unde sunt angajați).

19. Chiar și în contextul desfășurării 
jocurilor fără spectatori, așa cum s-a stabilit 
prin adresa LPF nr. 183/08.03.2020, vă 
rugăm să reduceți numărul persoanelor 
care au acces în arenele sportive la 
aceste evenimente astfel încât să fie 
prezente strict persoanele indispensabile 
organizării meciurilor.

20. În timpul desfășurării meciurilor 
jucătorii să evite contactele între ei sau cu 
alte persoane (cum ar fi cele care survin 
în momentele de bucurie după marcarea 
golurilor, îmbrățișări și alte asemenea, 
saluturile prin strângerea mâinii de la 
începutul sau de la sfârșitul jocurilor, etc).

21. Desemnați persoane din cadrul 
staff-ului medical al cluburilor dvs., care 
să organizeze împreună cu jucătorii 

și ceilalți participanți la activitatea 
fotbalistică (staff tehnic, administrativ, 
colaboratori permanenți a căror prezență 
la stadion este regulată, etc) ședințe de 
instructaj pentru punerea în aplicare, de 
către toate aceste persoane, a măsurilor 
speciale de prevenție adoptate de 
organele Statului. Aceste măsuri sunt 
comunicate public prin canalele de mass-
media dar pot fi regăsite și la următoarele 
adrese de web:

- https://www.cnscbt.ro/index.php/
informatii-pentru-populatie (Pagina de 
web a Institutului Național de Sănătate 
Publică România);

- http://www.ms.ro/coronavirus-
covid-19/ (Pagina de web a Ministerului 
Sănătății);

- https://www.ecdc.europa.eu/en/
novel-coronavirus-china/questions-
answers (Pagina de web a Centrului 
European pentru Prevenirea și Controlul 
Bolilor);

-  https://www.igsu.ro/media/
banners/CORONAVIRUS%20infograme.
pdf%20(1).pdf (Pagina de web a 
Inspectoratului General pentru Situații 
de Urgență);

22. Afișați în locuri vizibile toate 
regulile de mai sus și asigurați-vă că ele 
sunt aduse la cunoștința jucătorilor și 
personalului cluburilor dvs”.


