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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

15.04

08:00 - 12:00

Craiova

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

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

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

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

09:00 - 17:00 Malu 
Mare

PTA Preajba

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

09:00 - 17:00 Dăbuleni, 
Călăraşi

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

Femeie venită din Norvegia, noul caz 
confirmat cu coronavirus în Olt

Potrivit informaţiilor oferite de 
Grupul de Comunicare Strategică, 
duminică,  în judeţul Olt a fost 
înregistrat un nou caz confirmat cu 
noul coronavirus. Este vorba de o 
femeie care s-a întors din Norvegia şi 
care în acest moment este internată 
la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, scrie Evenimentul de Olt.

Cu acest caz, în judeţul Olt sunt 
în total 12 persoane confirmate 

oficial cu noul virus, dar există şi 
un al 13-lea caz, un bărbat din 
municipiul Caracal, care se afla într-
un centrul de carantină din Dolj şi 
care în prezent este la Spitalul de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. 
Victor Babeş” din Craiova. Acesta fost 
raportat în Dolj pentru că s-a aflat 
sub monitorizarea autorităţilor din 
acest judeţ de la începutul perioadei 
de supraveghere.

Poliţiştii olteni au aplicat 
amenzi de aproape 180.000 

de lei în doar 4 ore
Din cele 12 cazuri de până acum, 

patru olteni au fost declaraţi vindecaţi 
şi externaţi din unităţile medicale 
în care se aflau, respectiv cele din 
Slatina şi Craiova. Ceilalţi opt sunt 
trataţi în continuare în spitale din 
Slatina, Craiova şi Bucureşti.

Potrivit datelor transmise de 
către Direcţia de Sănătate Publică 
Olt, în judeţ sunt 1.084 persoane în 
izolare la domiciliu şi 511 persoane 
în carantină instituţionalizată.

Cristina PLEȘOIANU

Poliţiştii din Caracal şi Slatina au 
aplicat sancţiuni contravenţionale în 
valoare de aproape 180.000 de lei, 
sâmbătă, în intervalul orar 18.00 - 
22.00, în cadrul unor acţiuni pentru 
verificarea modului de respectare a 
ordonanţelor militare.

Potrivit Gazeta Nouă, acţiunile 
au fost desfăşurate de peste 120 de 
poliţişti, jandarmi şi militari MApN. În 
cele patru ore, poliţiştii au verificat 
în trafic 670 de autovehicule şi au 
legitimat aproape 1.000 de persoane. 
La final, aceştia au aplicat 105 sancţiuni 
contravenţionale, în valoare totală de 
179.050 de lei.

„În cadrul acţiunilor au fost 
constituite dispozit ive pentru 
verificarea respectării măsurilor 
dispuse prin Ordonanţele Militare, 
menţinerea ordinii şi liniştii publice şi 
depistarea persoanelor care se sustrag 

măsurilor de izolare sau carantină”, a 
declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, 
Alexandra Dicu.

Din totalul sancţiunilor aplicate, 85 
au fost pentru nerespectarea măsurii 
restricţionării circulaţiei, impusă de 
Ordonanţa Militară nr. 3/2020, în 
vederea prevenirii răspândirii virusului 
COVID-19, valoarea acestora fiind de 
174.100 lei.

„Astfel de acţiuni vor continua în 
perioada următoare pe raza întregului 
judeţ, poliţiştii acţionând permanent 
în sistem integrat, împreună cu 
celelalte structuri de ordine publică, 
în vederea asigurării unui climat 
de siguranţă publică, prevenirii şi 
limitării  răspândirii virusului COVID 
19, dar şi pentru a combatere 
fenomenul infracţional de orice gen”, 
afirmă oamenii legii.

Cristina PLEȘOIANU



Camelia SÂRBU
office@jurnalulolteniei.ro
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Termen nou în procesul fraudelor

 cu fonduri europene de la 
Craiova Water Park

Tribunalul Dolj a stabilit 
pentru 26 mai noul 
termen de judecată în 
procesul fraudelor cu 
fonduri europene de la 
Craiova Water Park. Nouă 
persoane și trei firme 
sunt judecate în acest 
dosar pentru infracțiuni 
între care sunt fraude cu 
fonduri europene, dar 
și luare de mită, spălare 
a banilor, fals, respectiv 
instigare și complicitate 
la aceste infracțiuni, la 
Craiova Water Park.

Având în vedere lipsa de procedură 
și lipsa martorilor de la ultimul termen, 
Tribunalul Dolj a stabilit reluarea 
judecării procesului fraudelor cu 
fonduri europene de la Craiova Water 
Park pe 26 mai a.c.: Faţă de lipsa de 
procedură cu inculpatele SC Polystart 
Impex SRL prin lichidator judiciar 
Capital Insol SPRL Filiala Craiova, SC 
Project THC SRL prin administrator 
judiciar INSOLV Oltenia IPURL şi 
părţile civile Unitatea Administrativ 
Teritorială a Municipiului Craiova 
şi Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice Bucureşti, 
motivele invocate de apărătorii 
inculpaţilor în cererile scrise precum 
şi lipsa martorilor, se amână cauza la 
26 mai 2020.

Reamintim că, pe 28 noiembrie 
2016 s-a înregistrat la Tribunalul 
Dolj dosarul în care procurorii DNA – 
Serviciul Teritorial Craiova au dispus 
trimiterea în judecată a lui Cristian 
Dobre, la data faptelor asociat 
majoritar în cadrul SC Polystart Impex 
SRL, pentru participaţie improprie 
(sub forma instigării) la folosire 
sau prezentare cu rea-credinţă 
de documente ori declaraţii false, 
inexacte sau incomplete, dacă fapta 
are ca rezultat obţinerea pe nedrept 
de fonduri europene cu consecinţe 
deosebit de grave, săvârşită în formă 

continuată (5 acte materiale), dare 
de mită, instigare la infracţiunea de 
spălare a banilor, instigare la fals în 
înscrisuri sub semnătură privată în 
formă continuată (5 acte materiale); 
Luis Guilherme Gomes de Almeida, 
la data faptelor administrator al 
SC Polystart Impex SRL, acuzat de 
participaţie improprie la folosire 
sau prezentare cu rea-credinţă 
de documente ori declaraţii false, 
inexacte sau incomplete, dacă fapta 
are ca rezultat obţinerea pe nedrept 
de fonduri europene cu consecinţe 
deosebit de grave, săvârşită în formă 
continuată (5 acte materiale), dare 
de mită, spălare a banilor, fals în 
înscrisuri sub semnătură privată în 
formă continuată (5 acte materiale); 
Cezar Răzvan Romanescu, diriginte de 
şantier şi reprezentant al SC Project 
THC SRL, acuzat de complicitate 
la participaţie improprie la folosire 
sau prezentare cu rea-credinţă 
de documente ori declaraţii false, 
inexacte sau incomplete, dacă fapta 
are ca rezultat obţinerea pe nedrept 
de fonduri europene cu consecinţe 
deosebit de grave, săvârşită în formă 
continuată (5 acte materiale), luare 
de mită, spălare a banilor, fals în 
înscrisuri sub semnătură privată în 
formă continuată (7 acte materiale); 
cei trei fiind plasați sub control 
judiciar. În plus, în stare de libertate 
au fost deferiți justiției, în acest dosar, 
și Viorel Florescu, manager tehnic 
construcţii civile, desemnat prin 
dispoziţie a primarului municipiului 
Craiova în echipa de implementare a 
proiectului; Tudor Răgălie, arhitect; 
Mariana Sabău şi Gheorghe Gavrilă, 
inginer structurist respectiv verificator 
al proiectului tehnic „Craiova Water 
Park”; Marius Florin Romanescu; Irina 
Liliana Cojocaru; precum şi societăţile 
POLYSTART IMPEX, SC PROJECT THC 
SRL şi SC IDP PROIECT SA.

Potrivit anchetatorilor, Primăria 
Craiova a încheiat, pe 6 februarie 
2013, un contract de lucrări cu o 
asociere de firme din care făcea 
parte şi SC Polystart Impex SRL, 
controlată de Cristian Dobre, pentru 
realizarea unui complex de agrement 
acvatic în parcul Tineretului din 
Municipiul Craiova, proiect finanţat 
din fonduri europene, în valoare 
totală de 80.699.200 lei.

“În acest context, în perioada 

2013-2014, inculpatul Dobre Cristian 
a coordonat un întreg mecanism prin 
care au fost denaturate situaţiile 
de lucrări privind realizarea unuia 
dintre obiectivele contractului. În 
acest sens, a fost schimbată integral, 
fără respectarea prevederilor legale, 
structura de rezistenţă a unei clădiri 
din cadrul complexului, urmărindu-
se reducerea costurilor ocazionate 
de execuţia lucrărilor, în raport cu 
proiectul tehnic iniţial şi devizul ofertă, 
astfel încât diferenţa în plus dintre 
sumele de bani solicitate şi obţinute 
din fondurile europene, respectiv 
bugetul naţional şi sumele de bani 
cheltuite pentru execuţia obiectivului 
să fie însuşită pe nedrept”, au reţinut 
anchetatorii în rechizitoriu.

În plus, cu privire la Cristian 
Dobre, procurorii anticorupție au 
consemnat: „Concret, contribuţia 
sa a fost materializată, printre 
altele, astfel: a dispus ca lucrările 
asumate să f ie  executate în 
regim de antreprenoriat – prin 
subcontractare, în totală contradicţie 
cu contractul de execuţie încheiat cu 
Primăria Craiova; a decis împreună 
cu inculpatul Luis Guilherme Gomes 
de Almeida de a reproiecta integral 
documentaţ ia tehnică pr iv ind 
structura de rezistenţă a unuia 
dintre obiective pentru reducerea 
semnificativă a cheltuielilor de 
execuţie, având o relaţie directă 
în acest sens cu coordonatorul de 
proiect – arhitect şef Răgălie Tudor; 
s-a implicat direct în stabilirea 
preţului contractat cu furnizorii de 
materiale; a dispus prin intermediul 
i n cu lpa tu lu i  Lu i s  Gu i l he rme 
Gomes de Almeida ca în relaţia cu 
beneficiarul lucrării să fie înaintate 
spre decontare în intervalul august 
– decembrie 2013, prin intermediul 
liderului de asociere situaţii de 
lucrări necorespunzătoare realităţii 
în care au fost consemnate valori 
mult superioare cantitativ şi efectiv 
executate, cu consecinţa obţinerii 
unui folos necuvenit de 4.473.432 
lei la care se adaugă TVA în valoare 
de 1.073.623,78 lei; a avut în 
permanenţă reprezentarea fraudei 
realizate şi modalitatea prin care 
s-a asigurat obţinerea folosului 
necuvenit, solicitând şi primind 
în mod regulat, prin intermediul 
inculpatului Luis Guilherme Gomes 

de Almeida, rapoarte din care 
rezulta efectiv diferenţa dintre 
ce se înainta spre decontare 
beneficiarului şi ce se executa 
efectiv; a cunoscut în mod direct că 
o parte din materiale şi manopera 
decontată către beneficiar, aferentă 
lucrărilor „executate” în şantierul 
Craiova Water Park sunt folosite în 
alte scopuri, sens în care personal 
a dispus subordonaţilor să-i fie 
asfaltată o alee din vecinătatea 
gardului locuinţei sale, fără a fi 
interesat de costuri şi fiind deplin 
conştient că valoarea materialelor 
şi a forţei de muncă va fi decontată 
de societate prin situaţiile de lucrări 
înaintate Primăriei Craiova”, se mai 
arată în rechizitoriu.

O parte din activitatea infracţională 
a lui Dobre, referitoare la derularea şi 
decontarea lucrărilor, a fost cunoscută 
şi de Florescu Viorel, reprezentant al 
Primăriei Craiova, desemnat în echipa 
de implementare a proiectului, dar 
şi de inculpaţii Sabău Mariana şi 
Gavrilă Gheorghe. “Inculpatul Dobre 
Cristian, pentru a-şi asigura sprijinul 
dirigintelui de şantier Romanescu 
Cezar Răzvan, a remis acestuia, 
indirect prin intermediul altor 
persoane (inculpaţii Luis Guilherme 
Gomes de Almeida şi Cojocaru Irina 
Liliana), sume de bani necuvenite, 
inclusiv sub forma unui contract 
fictiv de prestări servicii (în total 
115.426,56 lei şi 7.000 euro). Pentru 
a ascunde şi disimula adevărata 
provenienţă a sumei de 115.426,56 
lei, obţinută de către dirigintele de 
şantier în modalitatea de mai sus, 
inculpatul Romanescu Marius Florin 
a semnat şi ştampilat două rapoarte 
de activitate ataşate ca documente 
justificative la două facturi fiscale, 
cunoscând că activităţile menţionate 
în cuprinsul acestora nu fuseseră 
executate”, mai arată procurorii.

Potr iv i t  DNA, inculpaţ i i  au 
prejudiciat Primăria Craiova şi 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice cu suma 
totală de 5.547.055 lei (aproximativ 
1.232.678 euro).

În plus, alte două persoane 
implicate în activitatea infracțională 
și-au recunoscut vinovăția pe 
parcursul cercetărilor și au fost 
deja condamnate la câte 3 ani de 
închisoare cu suspendare.
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	 Preşedintele	Consiliului	Judeţean	Dolj,
	 în	 temeiul	 art.	 179	 alin.	 (1)	 și	 alin.(2)	 lit.	 a),	 art.182	 alin.(1)	 și	 art.	 196	 alin.(1)	 lit.b)	 din	Ordonanța	 de	Urgență	 a	

Guvernului	nr.57/2019	privind	Codul	administrativ,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	a	Hotărârii	Consiliului	Județean	Dolj	
nr.	70/26.03.2020;

D I S P U N E:

 Art.1.	Se	convoacă	Consiliul	Judeţean	Dolj	în	ședință	ordinară	în	data	de	15.04.2020,	ora	12.00	în	sistem	videoconferință,	
folosind	platforma	Cisco	Webex	Meetings.

      Art.2.	Proiectul	ordinii	de	zi	a	ședinței	ordinare	a	Consiliului	Județean	Dolj	din	data	de	15.04.2020	este	înscris	în	anexa	
care	face	parte	integrantă	din	prezenta	dispoziție.

 Art.3.	Materialele	înscrise	pe	proiectul	ordinii	de	zi	vor	fi	comunicate	consilierilor	județeni	prin	afișarea	pe	pagina	oficială	
de	 internet	a	Consiliului	Județean	Dolj	și	vor	 intra	 în	analiza,	dezbaterea	și	avizarea	comisiilor	de	specialitate	ale	consiliului	
județean.

 Art.4.	Consilierii	județeni	pot	formula	și	depune	amendamente	asupra	proiectelor	de	hotărâri	în	conformitate	cu	art.179	
alin.(6),	art.	134	alin.(5)	lit.	f)	din	O.U.G.	nr.57/2019	privind	Codul	administrativ,	cu	modificările	și	completările	ulterioare.
Art.5.	Cu	aducerea	la	îndeplinire	a	prezentei	dispoziţii	se	însărcinează	Direcţia	Juridică	Administraţie	Locală,	Secretariat.

   NR.  138                                                                     Emisă astăzi, 10.04.2020

    P R E Ş E D I N T E          CONTRASEMNEAZĂ                               
                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
      ION PRIOTEASA
                 ANDA NICOLAE      
            

                   Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 138/2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Dolj

din data de 15.04.2020

1.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	rectificării	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli	al	Spitalului	”Așezămintele	Brâncovenești”	
Dăbuleni	pe	anul	2020	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.4).	
2.	 Proiect	de	hotărâre	privind	asumarea	organizării	și	derulării	procedurilor	de	atribuire	a	contractelor/acordurilor	cadru	

pentru	achiziția	produselor	și	a	contractelor/acordurilor	cadru	de	prestare	a	serviciilor	pentru	derularea	măsurilor	educative	
aferente	Programului	pentru	școli	al	României	la	nivelul	județului	Dolj,	pentru	anii	școlari	2020-2021	și	2021-2022	(comisia	nr.4	
și	comisia	nr.6).	

CONSILIUL	JUDEȚEAN	DOLJ
PREŞEDINTE
D	I	S	P	O	Z	I	Ţ	I	E

privind	convocarea	Consiliului	Județean	Dolj	
în	ședință	ordinară



DOLJ
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3.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	utilizării	sumei	de	765	mii	lei	din	excedentul	bugetar	al	anului	2019	pentru	finanțarea	

unor	cheltuieli	ale	secțiunii	de	dezvoltare	în	anul	2020	(comisia	nr.	1).	
4.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	rectificării	bugetului	propriu	al	județului	Dolj,	pe	anul	2020	(comisia	nr.1)
5.	 Proiect	de	hotărâre	privind	mandatarea	împuternicitului	Județului	Dolj	la	Compania	de	Apă	Oltenia	S.A.	pentru	a	vota	în	

Adunarea	Generală	Ordinară	a	Acționarilor	din	data	de	11.05.2020,	documente	prevăzute	de	lege	(comisia	nr.	3	și	comisia	nr.	
5).	
6.	 Proiect	de	hotărâre	privind	declararea	de	interes	public	județean	a	unor	bunuri	imobile	dobândite	în	cadrul	investiției	

”Rețele	exterioare	de	utilități	 și	drumuri	de	acces	Parc	 Industrial	High-Tech	Industry	Park	Craiova”	și	 înscrierea	acestora	 în	
inventarul	bunurilor	din	domeniul	public	al	județului	Dolj	(comisia	nr.	1	și	comisia	nr.2).	
7.	 Diverse	–	interpelări

Vizitele	de	Paști	pot	intra	sub
	incidență	penală

Pol i ț i a 	 a t rage 	 a ten ț i a 	 că	
eventualele	 încercări	 de	 a	 ieși	 din	
casă	în	ziua	de	Paște	și	de	a	face	vizite	
sub	 pretextul	 că	 ducem	 părinților	
produse	pentru	masa	pascală	vor	fi	
sortite	eșecului	și	riscă	să	intre	sub	
incidență	penală.
Într-o	 postare	 pe	 Facebook,	

poliția	atrage	atenția:	„Mult	nu	mai	
este	 și	 o	 să	 urmeze	 întrebări	 de	
genul:	Pot	merge	la	părinți	să	le	duc	
produse	pentru	masa	de	Paște?”
„Desigur.	 Conform	 ordonanței	

militare,	 trebuie	 să	 ai	 asupra	 ta	
cartea	de	identitate	și	declarația	pe	
propria	 răspundere,	 în	 care	 bifezi	

punctul	4,	motive	justificate,	precum	
asistența	 persoanelor	 vârstnice,	
bolnave”	 –	 răspunde	 Poliția,	 care	
însă	adaugă:	„Dar	nu	uita	că	aici	nu	
sunt	incluse	vizitele	în	ziua	de	Paște”.
Și	 șeful	Departamentului	pentru	

Situații	 de	Urgență,	Raed	Arafat,	 a	
declarat	 că	măsurile	 de	 carantină	
din	 România	 au	 funcționat	 și	
vor	 funcționa	 dacă	 în	 continuare	
respectăm	recomandările	care	s-au	
dat,	 pentru	 că	 toate	măsurile	 care	
s-au	luat	depind	de	un	actor	principal:	
populația.
„Dacă	 respectăm	 regulile	 care	

s-au	 impus	 și	 mai	 suportăm	 o	

perioadă,	 este	 posibil	 să	 ajungem	
să	avem	un	platou	(o	curbă	plată	în	
evoluția	cazurilor	–	n.r.)	și	să	începem	
să	 scădem,	 până	 să	 ajungem	 la	
situația	 în	 care	 au	 ajuns	 alte	 țări.	
Dar	acest	lucru	depinde	de	noi	toți,	
nu	numai	de	autorități	și	decidenți”,	
a	arătat	secretarul	de	stat	la	Digi24.
Acesta	 a	 fost	 întrebat	 dacă	

oamenii	 vor	putea	merge	de	Paște	
în	vizită	la	părinți	bifând	pe	declarația	
pe	proprie	răspundere	„ajutor	acordat	
persoanelor	în	vârstă”?
„Ba	 da,	 vor	 putea	 să	meargă,	

dacă	merg	doar	să	ducă	mâncare	–	o	
dau	la	ușa	casei	și	pleacă	–	înseamnă	

că	vor	respecta	pentru	ce	au	mers.	
Dacă	ei	vor	merge	acolo	ca	să	intre	
și	 să	 viziteze	 și	 să	 socializeze	 și	 să	
ducă	cu	ei	copiii	și	tot	ca	să	viziteze	
bunicii	 înseamnă	 că	 au	 încălcat	
recomandările	și	înseamnă	că	au	pus	
în	risc	viața	celor	care	sunt	în	vârstă”,	
a	precizat	Raed	Arafat.
Secretarul	de	stat	insistă	că	este	

foarte	 important	 ca	 oamenii	 să	
respecte	 în	 continuare	 regulile	 de	
distanțare	socială.
„E	 simplu	 să	 faci	 o	 declarație	

pe	proprie	 răspundere	 și	 să	 spui	 la	
polițist	 uite,	 e	 declarația	mea,	 eu	
mă	 duc	 pentru	 cutare	 treabă	 și	 tu	
de	fapt	de	duci	pentru	total	altceva,	
dar	 responsabilitatea	 ta	 trebuie	 să	
fie	mai	mare	 decât	 atât,	 ca	 om	 al	
societății.	 Dacă	minți	 în	 declarație	
și	 infectezi	pe	alții	–	că	e	posibil	să	
fii	infectat	și	să	nu	știi	acest	lucru	–	
sau	te	duci	și	 te	 infectezi	 tu	și	duci	
infecția	 cu	 tine	 acasă,	 de	 aceea	
insist	ca	pentru	următoarea	perioadă	
oamenii	să	respecte	ce	este	prevăzut	
în	ordonanța	militară”,	a	spus	Raed	
Arafat.
Raed	 Arafat	 subliniază	 că	 în	

România	 nu	 a	 trecut	 perioada	 cea	
mai	dificilă	din	epidemie.
„Încă	greul	nu	s-a	terminat	şi	încă	

nu	am	ajuns	la	ce	este	foarte	greu.	Va	
trebui	să	înţelegem	că	va	fi	o	perioadă	
ca	în	război,	pentru	că	va	creşte	încă	
numărul,	înainte	să	scadă.	(…)	Este	
posibil	 ca	 numărul	 pacienţilor	 de	
terapie	intensivă	să	fie	în	creştere	şi	
nu	în	scădere	în	perioada	următoare”,	
a	subliniat	Raed	Arafat.
Acesta	a	mai	menționat	că	perioada	

care	urmează	va	fi	una	foarte	grea	şi	
pentru	 personalul	 medical	 și	 este	
posibil	să	se	treacă	la	orar	de	lucru	de	
12	ore	cu	12	ore	libere,	iar	cadrele	de	
la	alte	specialităţi	să	vină	îi	ajute	pe	
anestezişti,	infecţionişti	şi	internişti.
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Parohiile din Târgu Jiu primesc sprijin 
pentru organizarea evenimentelor de Paște

În acest an, gorjenii și toți românii 
vor sărbători Paștele într-un mod 
diferit, feriți de pericolul noului virus. 
Astfel, primarul orașului Târgu Jiu 
le-a adus cetățenilor la cunoștință 
noile reguli și i-a asigurat că primăria 
va face tot posibilul să suțină parohiile 
din oraș.

Totodată, edilul a avut și un mesaj 
în Duminica Floriilor, prin care îi 
îndeamnă pe oameni să nu-și piardă 
speranța.

„Duminica Floriilor este o sărbătoare 
a speranței care anunță cel mai 
important eveniment al creștinătății – 
Învierea Domnului. Este o zi pe care ar 
trebui să o petrecem în compania celor 
dragi, a familiei, a prietenilor, a celor 
cărora le serbăm numele. Din păcate, 
anul acesta lucrurile stau puțin diferit. 
Distanțarea socială, însă, nu ar trebui 
să ne îndepărteze de semnificația 
acestei zile, de ceea ce reprezintă 
pentru creștini: speranța într-un viitor 
mai bun.

Un gând bun și celor care astăzi 
sărbătoresc Paștele. Mă refer aici la 
romano- catolici, reformați, unitarieni 
și evanghelici, cărora le transmit 
”Hristos a Înviat!” Haideți să uităm, 
pentru câteva momente măcar, de 
greutățile acestei perioade dificile și 
să ne întărim speranța că, în curând, 

totul va fi bine”, a fost mesajul lui 
Marcel Romanescu.

Ca urmare a consul tăr i lor 
cu Ministerul Afacerilor Interne, 
Patriarhul României a aprobat o serie 
de îndrumări referitoare la slujbele 
de Florii, din Săptămâna Mare și de 
Sfintele Paști, în condițiile stării de 
urgență. Iată regulile prezentate și 
de primarul din Târgu Jiu:

1. Pelerinajul de Florii se suspendă 
anul acesta, iar ramurile de salcie sau 
finic vor fi distribuite de voluntari care 
vor purta mănuși și măști.

2. În săptămâna Sfintelor Patimi 
nu are loc slujba Sfântului Maslu de 
obște pentru a se evita formarea unui 
grup mare de persoane.

3. Spovedania și împărtășirea 
credincioșilor se pot săvârși, în 
continuare, doar la domiciliu

4. Pâinea binecuvântată, în formă 
de mici prescuri, stropită cu agheasmă 
și vin, numită ”Paști”, va fi sfințită 
anul acesta în Joia Mare, 16 aprilie, 
și va fi ambalata igienic în pachete 
închise. Vineri și sâmbătă, ”Paștile” 
vor fi distribuite gratuit credincioșilor 
în locuri special amenajate din afara 
lăcașurilor de cult.

5. Accesul la aceste locuri speciale 
se va asigura vineri și sâmbătă 
respectând aceleași reguli sanitare 

Consiliul Județean Vâlcea, alături de 
persoanele izolate la locul de muncă

Constantin Rădulescu, Președinte 
Consiliului Județean Vâlcea, alături 
de primarii din Băbeni și Costești 
au reușit să se mobilizeze și să facă 
rost de aproximativ 100 de locuri 

de cazare, pentru persoanele care 
trebuie să stea în izolare preventivă 
la locul de muncă.

„Ult ima Ordonanță mil i tară 
prevede ca, pe perioada instituirii 

stării de urgență, personalul din 
centrele pentru bătrâni și cele 
rezidențiale pentru copii și adulți să 
stea în izolare preventivă la locul de 
muncă sau în spații de cazare special 
amenajate, asigurate de autoritățile 
publice locale, pe o perioadă de 14 
zile. Le mulțumesc primarilor din 
Băbeni și Costești că mi-au fost 
alături și am reușit să ne mobilizăm, 
într-un timp atât de scurt. Pentru că 
primarii localităților pe raza cărora 
își desfășoară activitatea aceste 
centre nu pot asigura cazarea și 
hrana acestora, am intervenit și am 
venit în sprijinul lor cu aproximativ 
100 de locuri de cazare”, a transmis 
Constantin Rădulescu.

Astfel, 128 de salariați vor beneficia 
de spații de cazare. Totodată, pe 

perioada instituirii stării de urgență, 
Consiliul Județean Vâlcea va asigura 
și cheltuielile cu hrana angajaților din 
aceste centre de îngrijire și asistență.

„Astfel, pentru 96 de salariați din 
cele cinci centre care funcționează în 
orașul Băbeni, am pus la dispoziție 
spațiile din cadrul internatului CSEI 
Băbeni, iar pentru cei 32 de salariați 
ai CIA Bistrița, cazarea va fi asigurată 
în internatul Şcolii Profesionale 
Speciale Bistrița. Totodată, pe 
perioada instituirii stării de urgență, 
Consiliul Județean Vâlcea va asigura 
și cheltuielile cu hrana angajaților din 
aceste centre de îngrijire și asistență” 
, a mai spus Președinte Consiliului 
Județean Vâlcea.

Cătălin ANGHEL

ca în magazinele alimentare: mască 
sanitară, distanță socială de 2 
metri, marcată în fața locului special 
amenajat.

6. Pentru credincioșii vârstnici și 
bolnavi, ”Paștile” vor fi distribuite la 
domiciliu de către voluntari vineri, 
sâmbătă sau în prima zi de Paști. 
Voluntarii vor purta măști, mănuși 
și un ecuson nominal semnat și 
ștampilat de fiecare parohie.

7. Sfânta Lumină va fi adusă de la 
Ierusalim sâmbătă, 18 aprilie 2020 și 
va fi distribuită delegațiilor eparhiilor. 
Voluntarii din parohii, purtând mască, 
mănuși și ecuson, vor primi Sfânta 
Lumină și o vor distribui doar la 
casele credincioșilor care o solicită 
și care vor aștepta numai în fața 
locuinței, având în mână o candelă 
sau o lumânare.

8. În Vinerea Mare, seara, după 
slujba Prohodului Domnului, biserica 
va fi înconjurată doar o singură dată, 
de către slujitorii bisericești, fără 
participarea credincioșilor mireni.

9. Slujba Învierii Domnului la care 
nu vor participa credincioși mireni, 
va începe în afara lăcașului de cult, 
la ora 00:00.

10. În prima zi de Paști, începând 
cu ora 06:00, voluntarii din parohii vor 
putea oferi credincioșilor vârstnici și 
bolnavi ”Paștile”, precum și pachetele 
cu daruri alimentare.

„Primăria Municipiului Târgu 
Jiu a oferit parohiilor din oraș 
corturile necesare organizării tuturor 
evenimentelor legate de această 
importantă sărbătoare creștină”, a 
transmis primarul din Târgu Jiu.

Cătălin ANGHEL
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MEHEDINȚI
 Terapie cu plasmă pentru tratarea și 

prevenirea COVID-19
Spitalul Județean Mehedinți va 

primi în curând echipamentul necesar 
pentru tratarea pacienților cu noul 
coronavirus prin terapia cu plasmă. 
Președintele Consiliului Județean, 
Aladin Georgescu, a fost cel  care a 
solicitat ca acest tip de terapie să se 
facă și în Mehedinți.

Terapia cu plasmă poate fi folosită 
ca tratament pentru COVID-19, dar 
și ca prevenție pentru persoanele 
vulnerabile. Această terapie a fost 
folosită deja de sistemele de sănătate 
din alte țări precum China, Israel, 
Italia, Germania, Marea Britanie, SUA 
sau Coreea de Sud.

Procedura se face conform 
p r o t o c o a l e l o r  d e  u t i l i z a r e 
experimentală a acestei terapii, 
aprobate prin ordinul Ministrului 
Sănătății.

„Am transmis personal ,  o 
solicitare directorului general al 
Besmax Pharma Distribution, Florin 
Hozoc, pentru a fi sprijiniți și am 
primit confirmarea că va trimite la 
cel mai mare Spital din Mehedinți, 
echipamentul respectiv cu titlu 
GRATUIT, pentru o perioadă de un 
an.

Plasma umană colectată de la 
pacienții vindecați de COVID-19 va 
fi utilizată exclusiv pentru prevenirea 

infectării persoanelor vulnerabile sau 
a celor cu risc major de infectare 
(de exemplu, cadre medicale care 
îngrijesc pacienții infectați cu SARS-
COV2), precum și pentru tratarea 
pacienților critici, intubați, infectați 
cu SARS-COV2 și care au dezvoltat 
forme severe. Procedura este 
conform protocoalelor de utilizare 
experimentală a acestei terapii, 
aprobate prin ordin al Ministrului 
Sănătății.

Am demarat negocierile pentru 
a aduce la Drobeta Turnu Severin 
un astfel de echipament întrucât 
consider că trebuie să beneficiem de 
toate metodele de luptă împotriva 

virusului periculos, cu atât mai mult 
cu cât alte state le-au folosit cu 
succes. Nu sunt proceduri/ tehnologii 
care să fie utilizate doar în această 
criză de sănătate, ci pot fi folosite 
pe termen lung, având în vedere că 
specialiștii preconizează că ne vom 
confrunta cu virusul SARS - COV2 
cel puțin pe o perioadă de doi ani”, a 
explicat președintele C.J. Mehedinți, 
Aladin Georgescu.

Echipamentul va fi adus în scurt 
timp la Spitalul Județean de Urgență 
Drobeta Turnu Severin, iar personalul 
medical va fi instruit cu privire la 
utilizarea lui și recoltarea plasmei.

Cristina PLEȘOIANU

Mario Ovidiu Oprea: „Există o muncă dublă: 
aceea de a salva sistemul sănătăţii şi 

de a-l face salvator”
Ministerul Sănătăţii din România 

a prezentat de curând un nou set 
de măsuri în actuala situaţie de 
criză, generată de îmbolnăvirea 
cu coronavirus. Senatorul PNL de 
Dolj Mario Ovidiu Oprea a precizat 
că, pe lângă măsurile de prevenţie 
recomandate populaţiei, Ministerul 
Sănătăţii este implicat în găsirea rapidă 
de soluţii pentru o bună organizare şi 
preluare a fluxului de pacienţi.

„Momentan, 17 spitale vor asigura 
asistenţă medicală pacienţilor testaţi 
pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I 
şi în faza a II-a, potrivit unui ordin emis 
de Ministerul Sănătății. Lista spitalelor 
din faza I cuprinde două unităţi din 
Bucureşti, şi apoi câte una din Braşov, 
Cluj, Constanţa, Iaşi, Suceava, Timiş 
şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 
şi Pneumoftiziologie Victor Babeş 
din Craiova. Potrivit ordinului, toate 
unităţile sanitare din sistemul public şi 
privat au obligaţia asigurării acordării 
îngrijirilor medicale tuturor pacienţilor, 
în concordanţă cu prevederile planului 
de măsuri, un astfel de refuz devenind 
clar o încălcare a legii”, a declarat Mario 
Ovidiu Oprea.

„Măsurile impuse nu sunt 
o pedeapsă”
Parlamentarul doljean a explicat 

că măsurile de protecţie nu trebuie 
greşit înţelese, nu trebuie ignorate 

şi nu trebuie să alimenteze conflicte. 
„Există într-adevăr o presiune mare 
atât asupra noastră, ca autorităţi, 
pentru că vrem să facem tot ceea 
ce este posibil, cât şi în rândul 
oamenilor care se confruntă cu 
izolarea, teama, boala şi multe lipsuri 
cauzate de acest blocaj. Măsurile 
de igienă, izolarea sau carantina 
nu sunt negociabile, sunt esenţiale 
pentru sanătatea tuturor, nu trebuie 
privite ca o pedeapsă care să nască 
diferse forme de protest. Cei care 
din nefericire au pierdut deja pe 
cineva drag din cauza COVID 19, pot 
confirma cât pericol real şi ce dramă 
există. Lupta trebuie dusă cu acest 
virus, nu între cetăţeni şi oamenii 
legii care, iată, sunt nevoiţi să aplice 
sancţiuni. Stând în casă arătăm că 
suntem responsabili şi că ne vrem 
binele, că respectăm munca titanică 
a medicilor”, a mai spus Mario Ovidiu 
Oprea.

Trei aparate cu flux automat
funcţionează la Craiova
Acesta a relatat şi că la Craiova 

funcţionează trei aparate cu flux 
automat care pot determina în câteva 
ore un rezultat care arată dacă o 
persoană are sau nu infecţie cu SARS-
COV-2. „La Spitalul de Boli Infecţioase 
Craiova au ajuns alte două astfel 
de aparate. Am înţeles că numărul 

testelor care s-ar putea face acum pe 
zi, la Craiova sare de 400 şi că acum se 
pot prelucra de 11 ori mai multe probe 
decât în urmă cu o săptămână. La SJU 
Craiova, prin laboratorul de Genetică 
Medicală, există de asemenea un 
aparat, o parte din echipamente 
sunt ale Universităţii de Medicină şi 
Farmacie din Craiova şi de asemenea 
au fost obţinute şi sponsorizări”, a 
adăugat parlamentarul.

„Ceea ce fac azi medicii noştri 
în spitale este o minune”
Conform statisticilor, ultimele 

guvernări au distrus sistemul public 
de sănătate, generând atâtea 
probleme, încât neîncrederea în 
sistemul public de sănătate a ajuns 
la cea mai mică cotă din ultimii 30 
de ani. Risipa, proiectele amânate 
sau ratate, dezinteresul faţă de 
situaţia angajaţilor şi calitatea actului 
medical amplifică acest moment de 
cumpănă pe care România trebuie 
să îl traverseze cu bine. „Nu este un 
moment de plâns pe umărul nimănui, 
dar nici de evitat adevărul. Ministerul 
Sănătăţii trebuie să suplinească 30 
de ani de îngropare a sistemului 
de sănătate şi să salveze o ţară 
ameninţată fix cu ce dispune. Este 
o muncă dublă, aceea de a salva 
sistemul şi a-l face salvator pentru 
români. Cheltuielile pentru sănătate 

sunt cele mai scăzute din UE pe cap 
de locuitor, adică România cheltuia 
mai puțin pe sănătate decât orice altă 
țară din UE. Emigrarea personalului 
medical în căutarea unor perspective 
mai bune de carieră și remunerație 
în străinătate a contribuit la crearea 
unui deficit intern de profesioniști 
în domeniul sănătății, cu consecințe 
negative. Ceea ce fac azi medicii 
noştri în spitale este o minune”, a 
precizat senatorul liberal, citând 
date din raportul „România, profilul 
de ţară din 2019 în ceea ce priveşte 
sănătatea”, cu date culese de Eurostat 
şi OCDE. Tot acest document oficial 
arată că ratele mortalității evitabile 
prin prevenție și ale mortalității prin 
cauze tratabile sunt printre cele mai 
ridicate din UE. În general, numărul 
redus de persoane care contribuie 
la asigurările sociale de sănătate 
are drept rezultat o subfinanțare 
cronică a sistemului de sănătate. 
„Timp de 30 de ani nu a existat o 
evaluare sistematică a performanței, 
iar transparența, în general, a lipsit. 
O creştere salarială a medicilor nu a 
redresat un sistem plăpând şi sunt 
convins că după ce vom scăpa de 
acest virus, vom pune pe picioare 
o strategie pentru ca România să 
fie pregătită şi să facă faţă pe viitor 
oricărei situaţii”, a conchis Mario 
Ovidiu Oprea.



HOROSCOP
In aceasta zi ar trebui sa te 

simti puternic, sanatos si energic. 
Ai putea avea senzatia ca esti cu 
capul in nori. 

Realizarea echilibrului nu 
va fi usoara, dar ar trebui sa poti 
gestiona acest lucru astazi. 

Ai in vedere o miscare de un 
anumit fel? Poate te gandesti sa 
te muti pentru a fi mai aproape 
de membrii unui grup cu care 
esti afiliat.

 S-ar putea sa ai in vedere 
si o mutare catre o comunitate.

In anii viitori, ai putea sa 
iti amintesti ziua de astazi drept 
una dintre cele mai bune zile 
din viata ta. 

Relatiile sentimentale ar 
trebui sa mearga destul de 
bine.

Comunicarea cu prietenii, 
fratii si vecinii ar trebui sa fie 
astazi deschisa, congeniala si de 
sustinere. O intalnire ar putea 
deschide usile catre noi prietenii, 
discutii interesante si alte activitati 
de grup care te-ar putea bucura. 

Fericirea domneste in 
camin, cand prietenii si membrii 
familiei se aduna pentru o 
reuniune mult asteptata. Poti 
gazdui o adunare de prieteni si 
cunoscuti interesati de arte sau 
de probleme psihice.

Cariera ta nu ar putea 
merge mai bine chiar acum, 
mai ales daca lucrezi intr-
un domeniu care impl ica 
comunicare, inclusiv scrierea, 
publicarea, predarea, internetul 
sau mass-media.

Activitatile de grup, poate 
cu un accent social, ecologic 
sau umanitar, ar putea avea loc 
astazi undeva in cartierul tau.

 A i  putea  dec ide  sa 
participi cu partenerul tau 
romantic.

Ai planificat o calatorie 
pe calea aerului, poate intr-
un loc indepartat asociat cu 
o traditie spirituala specifica? 
Locurile calde precum Egiptul, 
Mexicul sau Israelul ar putea fi 
deosebit de atragatoare acum. 

Valorile tale ar putea suferi 
o transformare completa astazi. 
Evolutii recente in lume, in 
comunitatea ta te-ar putea face sa 
realizezi, ca fie iti place sau nu, tu si 
toti cei din jurul tau treceti printr-o 
transformare.

Unele vise sau viziuni vii, 
inspirate si intense ar putea sa-ti iasa 
drum astazi. Ele ar putea implica 
figuri paranormale, cum ar fi ingerii. 
Asigura-te ca pastrezi o evidenta a 
acestora, deoarece eul tau superior 
incearca sa iti spuna ceva.

Astazi, problemele spirituale 
si psihice vin in prim plan. Ai 
putea fi foarte inspirat sa te 
exprimi intr-un mod creativ. Ai 
putea fi, de asemenea, destul 
de surprins de intelepciunea pe 
care o gasesti in tine. 

Iubirea si romantismul ar 
trebui sa zboare la maxim pentru 
tine acum. Daca esti singur, in 
curand poti forma o relatie 
incredibila. Daca esti deja implicat 
intr-o relatie, legaturile spirituale si 
emotionale dintre tine si iubitul tau.

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00  Telejurnal matinal
09:00  Telejurnal 
09:45  Teleshopping  
10:00  Ediţie specială  
11:00  Yanxi, palatul
   suspinelor (R) 
12:00  Telejurnal 
12:30  Teleshopping  
13:00  Ediţie specială 
13:15  Discover Romania 
13:30  Universul credinţei 
14:00  Telejurnal 
15:00  Maghiara 
   de pe unu  
17:00  Yanxi, palatul
   suspinelor 
18:00  Nadine
19:00  Telejurnal  
19:45  Sport  
19:55  Meteo  
20:00  Telejurnal 
21:00  România 9 
22:00  Legende şi
   mistere 
22:30  Dosarele extratereştrilor 
23:00  Telejurnal 
00:00  Fotbal: Italia - Germania 
02:40  Legende şi mistere (R) 
03:10  Dosarele 
   extratereştrilor (R) 
03:30  Sport (R)  
03:40  Telejurnal (R) 
04:30  Vorbeşte corect! (R) 
04:35  Replay (R) 
05:25  Universul credinţei (R) 
05:55  Imnul României  
06:00  România 9 (R)

07:25  O familie modernă 
07:50  Dumbo 
09:45  MEG: Confruntare
   în adâncuri 
11:40  Viața lui 
   Michael Hutchence
13:20  Aladdin 
14:50  Animale fantastice 
   şi unde le poţi găsi 
17:05  Candidatul 
19:00  Spune-mi o poveste 
20:00  Westworld 
21:00  Nu-i totul alb sau negru 
21:30  Run 
22:00  Omul-Păianjen:
   Departe de casă 
00:10  Infiltrarea lui Rick 
02:05  colectiv 
04:00  Complotul împotriva
   Americii 
05:05  Krypton 
06:00  Animale fantastice 
   şi unde le poţi găsi

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00  Stiri Sport.ro  
08:45  Teleshopping  
09:00  Ora exacta in sport (R)
10:00  Stiri Sport.ro  
10:45  Ora exacta in sport
12:30  Teleshopping  
13:00  Ora exacta in sport (R)
15:45  Teleshopping  
16:00  Marea țăcăneală (R) 
17:00  Prietenii tăi (R) 
18:00  M.A.S.H. 
19:00  Marea țăcăneală 
20:00  Viaţa cu Jess 
20:30  Prietenii tăi 
22:00  24 de ore 
23:00  Da-i bataie!
   Local Kombat  
00:00  Stiri Sport.ro  
01:00  Ora exacta
   in sport (R)  
03:00  La bloc 
05:00  Ora exacta
   in sport (R)

07:45  Lacrimi 
   de iubire (R) 
09:00  Teleshopping  
09:15  Vieti la  
   rascruce (R) 
10:15  Intre tine 
   si rau (R) 
11:15  Teleshopping  
11:45  Frumoasa și
   bestiile (R) 
13:45  Teleshopping  
14:00  Blind Date (R) 
15:00  Vieti la 
   rascruce (R) 
16:00  Tânăr și
   Neliniștit 
17:00  Jurăminte 
   încălcate 
18:00  Blind Date 
19:00  Frumoasa
   și bestiile 
21:00  Intre tine
   si rau 
22:00  Vieti la 
   rascruce 
23:00  Lacrimi 
   de iubire 
00:00  Frumoasa 
   și bestiile (R) 
02:00  Lacrimi de 
   iubire (R) 
03:00  Jurăminte încălcate (R) 
04:00  Ce se întâmplă doctore ? 
04:15  Intre tine si rau (R) 
05:00  Blind Date (R) 
05:45  Jurăminte încălcate (R) 
06:45  Tânăr și Neliniștit (R)

07:20  Haiducii lui 
   Șaptecai (R) 
09:30  Teleshopping  
10:00  Constantin 60’ (R) 
11:00  Teleshopping  
11:30  Cu lumea-n cap (R) 
12:00  Teleshopping  
14:00  Sănătate cu stil 
14:30  Teleshopping  
15:05  Focus 
16:00  Capri 
17:00  Sacrificii în 
   numele iubirii 
18:00  Focus 18 
19:00  Trăsniți 
20:00  Prizonieri în cartier 
22:00  Starea naţiei 

23:00  Cronica cârcotaşilor 
01:00  Trăsniți (R) 
01:30  Prizonieri în 
   cartier (R) 
03:30  Nimeni nu-i
   perfect 
04:00  Pasiune și speranță 
05:50  Focus (R) 
06:50  Teleshopping

09:45  Dragoste si ura (R) 
10:45  Vouă 
11:45  Baronii (R) 
12:45  Teleshopping  
13:00  Ştiri Naţional TV 
13:15  Vouă 
13:30  Baronii 
14:00  Teleshopping  
14:15  Tradiţii de la bunica 
16:00  Teleshopping  
16:15  Destine rătăcite (R) 
17:15  Noblețe 
18:30  Ştiri Naţional TV 
19:00  Destine rătăcite 
20:00  Dragoste si ura 
21:00  Capat de drum 
23:15  Imperiul 
00:00  Război în bucătărie (R) 
01:45  Spune-mi adevărul (R) 
03:45  Vouă 
04:00  Baronii 
05:00  Ştiri Naţional TV (R) 
05:30  Baronii 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

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

HBO EUROSPORT

07:00  Ciclism: CM
08:30  Ciclism
09:00  Ciclism: CM
09:30  Ciclism: Seria Pro 
10:00  Ciclism: CM
12:00  Ciclism: Seria 
15:00  Ciclism: CM
16:30  Ciclism
19:00  Ciclism: Seria Pro 
19:55  Ciclism
20:25  Ştirile Eurosport  
20:30  Ciclism: CM
22:00  Ciclism
22:30  Ciclism: CM
23:55  Ştirile 
   Eurosport  
00:00  Haltere: CE
02:00  Ciclism: Seria 
02:30  Ciclism: CM
04:00  Snooker: 
   Seria Home Nations -
   Openul Angliei 
05:30  Ciclism

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

ANTENA 1

KANAL D

08:00  Impy în Țara 
   Minunilor (R) 
09:45  La bloc (R) 

12:15  Sora mea, Eileen (R) 
14:30  Uite cine 
   vorbește acum! (R) 
16:30  Măscăriciul 
18:15  La bloc 
20:30  Impact mistuitor 
22:45  Suspectul Zero 
00:45  Impact mistuitor (R) 

PRO 2

PRO X

PRO TV

PRO CINEMA

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

12:00  Observator 
14:00  Mireasa 
16:00  Observator 
17:00  Acces direct 
19:00  Observator 
20:30  Asia Express -
   Drumul comorilor 
23:30  Observator 
00:00  Xtra Night 
   Show 
01:00  Băieţi 
   de oraş 
02:00  Observator (R) 
02:45  Mireasa (R) 
04:15  Acces direct (R) 
06:00  Observator

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

19:00  Ştirile 
   Pro Tv  
20:30  Din Paris, 
   cu dragoste 
22:15  Ştirile Pro Tv 
22:45  X-Men: 
   Apocalypse (R) 
01:15  Din Paris,
   cu dragoste (R) 
03:00  Vorbeşte
   lumea (R) 
05:00  Ce spun 
   românii (R) 
06:00  Ştirile
   Pro Tv
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Via Dolorosa
„Drumul Crucii” spre Înviere

În perioada 12-19 aprilie 2020, 
Biblioteca Județeană „Alexandru 
și Aristia Aman” vă propune  o 
incurs iune  sp i r i tua lă  pent ru 
înțelegerea conceptului „Via Dolorosa. 
Drumul Crucii spre Înviere”. Acțiunea 
înglobează opt evocări cu privire la 
semnificația intervalului cuprins între 
Duminica Floriilor și Duminica Învierii. 
Fiecare dintre cele opt prezentări va 
fi promovată pe pagina de Facebook 
a Bibliotecii Județene „Alexandru și 
Aristia Aman”, în intervalul 12-19 
aprilie, de la ora 9:00.

Cele opt prezentări abordează 
sensul  is tor ic  ș i  accepț iunea 
contemporană a Floriilor, a primelor 
trei zile din Săptămâna Mare – 
„Zilele Mirelui”, respectiv a ultimelor 
trei zile ale aceleiași săptămâni, 
care înglobează Cina Domnului, 
Patimile, Răstignirea și Moartea lui 
Iisus Hristos. Ultima prezentare este 
consacrată Învierii lui Iisus Hristos.

„Proiectul de față are rolul de a 
sublinia relevanța timpului sacru în 

care vom păși duminică, 12 aprilie. Ne 
propunem marcarea semnificațiilor 
pe care le integrează intervalul care 
debutează cu Floriile și se încheie cu 
Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. 
Colegul nostru, Mihai Ciurea, este 
cel care ne conectează cu relevanța 
fiecăreia dintre experiențele și 
momentele pe care creștinii de 
pretutindeni le evocă în aceste zile. 
Ne dorim ca toți cei care sunt în 
contact cu activitățile desfășurate 
în mediul online să se bucure în 
perioada următoare de o serie de opt 
prezentări accesibile și prietenoase, 
dedicate celei mai mari sărbători 
a creștinătății”, a declarat Lucian 
Dindirică, managerul Bibliotecii 
Județene „Alexandru și Aristia Aman”.

Cunoscută încă din tradiția veche 
a Bisericii drept „Săptămâna Mare”, 
perioada cuprinsă între Duminica 
Floriilor și Învierea Domnului (Sfintele 
Paști) reprezintă un timp special, 
favorabil introspecției și meditației, 
marcat în genere de reiterarea 

evenimentelor hristice finale, în 
special Sfintele Pătimiri și Răstignirea.

Proiectul se desfășoară în cadrul 
programului „Rămânem Împreună. 

Citim Împreună. Stăm Acasă!

Biroul de Presă al Bibliotecii 
Județene „Alexandru și Aristia Aman” 

„Văduva Veselă”, 
spectacol online

Biblioteca Județeană „Alexandru 
ș i  A r i s t i a  Aman”  d i fu zează , 
în premieră pentru România, 
înregistrarea spectacolului „Văduva 
Veselă”, a cărui premieră a avut loc 
la Opera de Stat din Viena, în anul 
1999.

Spectacolul, interpretat în limba 
germană, a fost pus în scenă în regia 

lui Andrei Șerban, sub conducerea 
dirijorului John Elliott Gardener.

„Văduva veselă” este o operetă 
în trei acte, compusă de Franz 
Lehár, pe libretul de Victor Léon și 
Leo Stein.

Spectacolul va putea fi vizionat 
în premieră luni, 13 aprilie 2020, la 
ora 20.00, pe pagina de Facebook 
a Bibliotecii Județene „Alexandru 
și Aristia Aman” și pe contul de 
Youtube – Biblioteca Aman, la 
acceași oră, precum și pe pagina de 
Facebook a Muzeului Cărții și Exilului 
Românesc, marți, 21 aprilie 2020, 
începând cu ora 11.00.

Vizionarea spectacolului „Văduva 
Veselă” le este oferită utilizatorilor 
Bibliotecii Județene „Alexandru și 
Aristia Aman” în cadrul activității 
„Să îl (re)descoperim și să îl (re)
vedem pe Andrei Șerban”, una 
dintre numeroasele activități incluse 
în proiectul  „Ci t im împreună. 
Rămânem împreună. Stăm acasă!”.

Biroul de Presă al Bibliotecii 
Județene „Alexandru și Aristia 

Aman”
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Rezolvare Sudoku Vineri, 10 Aprilie 2020

Rezolvare integramă Vineri  10 Aprilie 2020
P, TAS, R, C, DOAR, ETAPA, SOACRA, LR, RE, SATIRAT, 
SCALA, ACU, VIA, FRECUS, VILA, FOTE, SERA, EMI, N, 
ETNA, ARENE

Serie A, cu porțile închise până în 2021?!

PUBLICITATE

Italia este una dintre cele mai 
afectate țări de pandemia de 
coronavirus, iar Guvernul nu are 
de gând să renunțe prea curând la 
regulile privind distanțarea socială.

Deși se crede că vârful epidemiei 
din Italia ar fi fost deja atins, Guvernul 
Italiei pregătește o ordonanță prin 
care evenimentele sportive să se 
dispute fără spectatori, din momentul 
în care se vor relua.

Documentul propus de Guvern 
și dezvăluit de Sport Mediaset arată 
că evenimentele sportive și, implicit, 
meciurile din Serie A, se vor disputa 
fără spectatori până la Crăciun, cel 
mai devreme, astfel că suporterii ar 
putea reveni pe stadioane abia din 
ianuarie 2021.

Italienii consideră că o revenie 
timpurie la normal, prin umplerea 
stadioanelor, ar putea duce către o 
nouă criză, astfel că intenționează 
să ia toate măsurile de prevenție 
necesare.

Meciurile ar putea fi mutate
pe alte arene
Prima variantă propusă de Liga 

Profesionistă de Fotbal din Italia 
este ca meciurile să se dispute fără 
spectatori, însă pe arenele echipelor 
gazdă.

Totuși, în cazul regiunilor foarte 
afectate, precum Lombardia, se ia 
în calcul varianta ca meciurile să 
fie mutate pe un stadion neutru, 
pentru a nu pune în pericol sănătatea 

nimănui.
Pierderi financiare importante 

pentru cluburi
În cazul în care Guvernul Italiei va 

aproba măsura menționată anterior, 
echipele din Serie A vor avea pierderi 
financiare importante.

Din cauza l ipsei venituri lor 
provenite din vânzare biletelor și 

a abonamentelor, cluburile italiene 
vor pierde o sumă cuprinsă între 75 
și 95 de milioane de euro, aici fiind 
calculate doar cele 12 runde rămase 
de disputat și cele patru restanțe.

Totuși, măsura ar urma să afecteze 
și începutul sezonului următor, astfel 
că pierderile vor crește semnificativ.

sursa: digisport.ro
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Fotbalul românesc a înregistrat cifre 
spectaculoase în 2020

În România sunt peste 700.000 de 
practicanți de fotbal, iar dintre aceștia 
peste 300.000 reprezintă jucători 
legitimați sau participanți constanți 
într-o competiție fotbalistică.

„Trăim cu dorul emoției provocate 
de fotbal, fiecare dintre noi, jucători, 
conducători, antrenori, practicanți 
sau suporteri. Fotbalul românesc, la 
fel ca și cel internațional, traversează 
o perioadă dificilă, toate competițiile 
sunt întrerupte, iar criza afectează 
toate părțile implicate. Dar ce 
înseamnă fotbalul românesc la nivel 
național în 2020?”, scriu reprezentanții 
Federației Române de fotbal pe site-
ul oficial, acolo unde au publicat și 
cifrele fotbalistice ale anului.

Peste 700.000 de practicanți ai 
celui mai popular sport, jucători 
profesioniști, amatori sau români 
pentru care fobalul este alegerea 
pentru a face mișcare și a se distra.

Peste 300.000 dintre cei care 
practică fotbalul o fac într-un mod 
organizat, adică sunt jucători 
legitimați sau participanți constanți 
într-o competiție fotbalistică!

Federația Română de Fotbal 
administrează peste 50 de competiții 
de seniori, juniori, fotbal feminin, 
futsal și fotbal de bază (grassroots), 
plus cele regionale, organizate de cele 
42 de Asociații Județene.

„În prezent, toate competițiile 

fotbalistice pe teritoriul României sunt 
întrerupte și toate acțiunile echipelor 
naționale, până în luna iunie inclusiv, 
au fost amânate sau anulate. Ne 
e dor de fotbal într-o perioadă în 
care jucăm cel mai important meci, 
cel al solidarității. Fotbalul este un 
fenomen important și parcursul său 
influențează societatea românească, 
la fel cum parcursul întregii societăți 
este fundamental pentru performanța 
sportivă. Fotbalul se va întoarce! 
E datoria noastră să îl prețuim și 
mai mult atunci când ne vom putea 
bucura din nou de el!”, se mai arată 
în comunciatul FRF.

Cifrele fotbalului românesc, 
potrivit Federației 2020:

52 de competiții de seniori, juniori, 
fotbal feminin și futsal sunt organizate 
de Federația Română de Fotbal la 
nivel național.

740 de milioane de euro este 
impactul estimat al fotbalului prin 
contribuție directă la economia locală 
(183 mil. €), economii în sistemul de 
sănătate (503,2 mil. €) și beneficii 
sociale (53,8 mil. €).

126.020 de fotbaliști legitimați, 
seniori și juniori, joacă în cele 22 
de competiții masculine naționale 
organizate în România de FRF.

171.240 de participanți sunt în 
cele 17 competiții grassroots (fotbalul 
de bază). Dintre aceștia, 144.738 de 
băieți și fete cu vârsta între 8 și 12 
ani s-au înscris în fazele pe școală ale 
celei mai importante competiții de 
fotbal dedicate elevilor din România, 

Cupa Tymbark Junior.
2.510 de jucătoare legitimate, 

senioare și junioare, activează în cele 
6 competiții de fotbal feminin.

15.208 de băieți și fete au 
participat la prima ediție a Cupei 
Satelor, cea mai mare competiție 
dedicată talentelor din mediul rural 
organizată de FRF.

890 de jucători, seniori și juniori, 
evoluează în cele 7 competiții de 
futsal în România.

17 echipe naționale, seniori și 
juniori, masculin, feminin și futsal, 
precum și echipa națională de 
nevăzători, sunt administrate de 
Federația Română de Fotbal.

750 este cifra aproximativă a 

sportivilor ce se află în circuitul 
tuturor celor 17 loturi naționale.

100 de meciuri este media anuală 
a partidelor disputate la nivel de 
reprezentativă pentru toate loturile 
naționale. Acestea au în medie câte 
patru acțiuni pe an, cantonamente 
de pregătire sau premergătoare 
meciurilor internaționale.

2,5 mil ioane de români au 
privit, în medie, meciurile primei 
reprezentative din preliminariile 
EURO 2020. La nivel global, partidele 
au avut o asistență medie de 4,5 
milioane privitori. Jocurile tricolorilor 
U21 din toamna trecută au fost 
urmărite în medie de aproximativ 1,8 
milioane de români.

Pigliacelli: „Simt nevoia să mă întorc în Italia!”
Oltenii de la T2 ar putea rămâne fără „Darul Divin”, deși acesta mai are contract două

 sezoane cu gruparea din Bănie

Mirko Pigliacelli a dat un interviu 
celor de la Radio TMW, post din 
Italia, în care a precizat că își dorește 

să revină în fotbalul din Cizmă. „În 
primul an în România m-am simţit 
foarte bine, dar acum simt nevoia 

să mă întorc în Italia, să revin acasă, 
vreau retrăiesc din nou fotbalul 
italian”, a spus Pigliacelli.

Goalkeeper-ul, care mai are 
contract cu formația olteană până în 
2022, a vorbit și despre pandemia 
care a cuprins globul: „Când am 
revenit în Italia am făcut mai multe 
escale, dar am fost testat numai în 
Italia, m-a mirat acest lucru. Acum 
stau numai în casă. Am plecat 
din România, fiindcă a fost oprit 
campionatul, dar atunci nu era stare 
de urgenţă, era încă linişte. Am 
regăsit o situaţie dramatică aici, dar 

acum şi în România e alertă maximă, 
din ce am înţeles de la colegii 
mei. Nu se poate avansa o dată 
pentru reluarea competiţiei, în aceste 
condiţii de răspândire a virusului”.

La începutul anului, Mirko Pigliacelli 
a fost catalogat „trădător” de Peluza 
Nord Craiova. Ultrașii i-au pus sub 
semnul întrebării loialitatea față de 
culorile alb-albastre și i-au reproșat 
comportamentul neprofesionist în 
vremea când Victor Pițurcă a antrenat 
în Bănie.

Cosmin COJOCĂREANU
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Rotaru, peste 1 milion de euro profit, 
Primăria Craiova – 900.000 euro pierderi!

CSU Craiova și-a prezentat bilanțul pe 2019: Mihai Rotaru se dovedește un manager excelent

1.263.586 euro este profitul 
obținut de CSU Craiova în 2019, 
potrivit bilanțului tradițional pe care 
clubul, dând dovadă de transparență 
totală, l-a afișat pe site-ul oficial. În 
plus, spre deosebire de majoritatea 
cluburilor din România, care trăiesc 
din banii pe televizări, Mihai Rotaru 
a reușit în Bănie un lucru fabulos: 
drepturile TV să reprezinte un pic peste 
1/3 din totalul veniturilor. Publicitatea 
și biletele și abonamentele reprezintă 
sume însemnate care contribuie la 
bugetul clubului oltean.

Iată bilanțul CSU Craiova: „În 
spiritul tradiției și conform ultimelor 
reglementări, Universitatea Craiova 
continuă să publice în luna aprilie 
a fiecărui an rezultatul exercițiului 
financiar pentru anul anterior.

Sintetizând pentru înțelesul 
tuturor, avem următoarele date (la 
un curs mediu de 4.7452 RON pentru 
1 EURO):

– Venituri totale din exploatare 
(exclusiv vânzarea de jucători): 
6.905.103 EURO

– Cheltuieli totale de exploatare 
(exclusiv cumpărarea de jucători): 
11.333.619 EURO

Avem următoarea distribuție a 
veniturilor (exclusiv vânzarea de 
jucători):

Bilete + Abonamente: 15,81 %
Publicitate: 21,10%
Drepturi TV: 34,48%
Vânzări produse: 9%
Venituri UEFA: 12,94%
În ceea ce privește cheltuielile, cea 

mai mare pondere au avut-o cele cu 
salariile, respectiv 57,33%.

Adăugând la venituri sumele 
provenite din vânzarea de jucători, 
Știința a obținut în anul 2019 un profit 
de 1.263.586 EURO.

Din acest profit nu au fost scăzute 
sumele plătite pentru transferurile 
jucătorilor, acestea nefiind din punct de 
vedere contabil considerate cheltuieli, 
ci sunt considerate investiții”.

Zilele trecute, într-un răspuns 
dat de Primăria Craiova la o cerere 
a Gsp pe baza legii 544/2001, 
privind liberul acces la informații 
publice, rezultă că autorități le 
loca le au înregist rat  p ierder i 
mari în 2019 prin administrarea 
stadionului Ion Oblemenco. Primăria 
a avansat următoarele cifre, în 
dreptul veniturilor: 1.171.618, 25 
lei, iar al cheltuielilor: 5.405.898,11. 
Așadar, primăria a ieșit pe minus cu 
4.234.279,89 lei. Mai explicit: de 
la bugetul local, din banii tuturor 
craiovenilor, stadionul Oblemenco 
a înghițit aproape 900.000 euro. În 
aceste condiții, nu ar fi o soluție ca 

patronul clubului oltean să preia și 
gestionarea stadionului, având în 

vedere capacitatea excelentă de a 
face profit?


