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Codiţă, suspectat că foloseşte
muncă la negru

Procurorii au descins, joi
dimineaţă, la firmele lui Remus Rădoi,
zis „Codiţă“, procurorii suspectându-l
că foloseşte muncă la negru.
Cinci percheziţii au fost efectuate,
în Caracal, la firmele de pază ale
lui „Codiţă“, devenit cunoscut vara
trecută, după ce a făcut cunoscută
conversaţia pe WhatsApp cu
adjunctul IPJ Olt, Nicolae Alexe, în
operaţiunea de căutare a Alexandrei
Măceşanu, scrie adevarul.ro
Percheziţiile au fost făcute „întrun dosar penal, în care se efectuează
cercetări sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de refuz nejustificat de
a prezenta organelor competente
documentele legale, în scopul
împiedicării efectuării verificărilor

în domeniul relaţiilor de muncă,
securităţii şi sănătăţii în muncă, faptă
prevăzută şi pedepsită de prevederile
Legii 53/2003, Codul Muncii”.
De asemenea, potrivit
reprezentanților IPJ Olt: „Din cercetări
a reieşit faptul că cele două societăţi
comerciale, deşi aveau încheiate
contracte de prestări servicii de pază
şi protecţie cu numeroase societăţi
comerciale cu capital de stat şi privat,
ar fi folosit la muncă mai multe
persoane fizice, fără să aibă încheiate
cu acestea contracte individuale de
muncă. Pentru ascunderea situaţiei
de fapt şi evitarea răspunderii penale
sau contravenţionale, după caz,
reprezentanţii firmelor de pază
ar fi refuzat în mod nejustificat şi

repetat să prezinte organelor abilitate
documentele contabile solicitate“.
Cu ocazia percheziţiilor se
urmăreşte ridicarea de documente
financiar-contabile, în vederea
probării activităţii infracţionale. În
baza mandatelor de aducere, trei

persoane urmează a fi audiate pentru
dispunerea măsurilor legale ce se
impun.
Activităţile s-au desfăşurat cu
sprijinul luptătorilor Serviciului pentru
Acţiuni Speciale Olt.

Al doilea oltean cu coronavirus

Al doilea oltean confirmat
coronavirus se află deja în carantină,
din momentul intrării în ţară, pe
10 martie, prin Vama Nădlac. Este
vorba despre un tânăr de 22 de ani,
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din Slatina, care s-a întors din Italia.
Acesta a fost dus la Spitalul de Boli
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pentru depistarea COVID-19, iar joi
a venit confirmarea pozitivă.
Tânărul de 22 de ani, a intrat în
ţară pe 10 martie, pe la Nădlac şi în
aceeaşi zi a fost adus, sub escortă, la
centrul de carantină din judeţul Olt.
Testarea s-a făcut miercuri, iar joi a
fost confirmat pozitiv de către Centrul
Naţional de Supraveghere şi Control
al Bolilor Transmisibile.
În judeţul Olt sunt două cazuri
			

			

confirmate de infectare cu virusul
chinezesc. Primul este un caracalean,
care în data de 28 februarie s-a întors
din Italia în acelaşi autocar cu un
sucevean, de 71 de ani, care şi el a
fost confirmat pozitiv la COVID-19.
În acest moment, 36 de persoane
se află în carantină, în judeţul Olt, iar
alte 458 în izolare la domiciliu.
Gazetanoua.ro

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 16 MARTIE – 23 MARTIE 2020

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

20.03

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 16:00

Craiova

09:00 - 17:00

Dobridor

PTA 2 Dobridor

09:00 - 17:00

Terpezița

PTA Căruia

09:00 - 17:00

Vârvoru
de Jos

09:00 - 17:00

Amărăştii de
Jos

PTA 3 Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00

Segarcea

PTA SA Unirea Segarcea

Zona de întrerupere
PT 732 - Universitatea din Craiova Facultatea de Mecanică, Cămine Studenţeşti

PTA Drăgoaia

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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Schimbarea încadrării faptelor în
procesul polițiștilor de frontieră doljeni
care protejau o rețea de braconieri,
amânată pentru sfârșitul lunii

Tribunalul Dolj a anunțat,
ieri, că amână pentru
26 martie pronunțarea
cu privire la cererile de
schimbare a încadrării
juridice solicitate în
procesul polițiștilor de
frontieră doljeni care
protejau o rețea de
braconieri. Gruparea care
acționa sub protecția
polițistului de frontieră
Aurel Iovan a fost
destructurată în urmă cu
mai bine de trei ani, mai
exact în octombrie 2016,
pe parcursul cercetărilor
anchetatorii stabilind că,
de fapt, trei polițiști de
frontieră erau implicați
în diverse activități care
au dus la sprijinirea
braconierilor. În total,
nouă persoane au fost
inculpate în dosar, fiind
acuzate de constituire
de grup infracțional
organizat, luare de mită și
braconaj.
Camelia SÂRBU
office@jurnalulolteniei.ro
La termenul de ieri, judecătorii
de la Tribunalul Dolj au anunțat că
amână pentru 26 martie pronunțarea
asupra solicitărilor inculpaților în
procesului polițiștilor de frontieră
doljeni care protejau o rețea de
braconieri: „Amână pronunțarea la
data de 26.03.2020, cu privire la
cererea de probatorii formulată de
inculpatul Iovan Aurel și cererile
de schimbare a încadrării juridice
formulate de inculpații Bărbulescu
Cosmin Bogdan, Ozunu Alexandru

Ovidiu, reprezentantul Ministerului
Public, precum și cu privire la
schimbarea încadrării juridice pusă
în discuție din oficiu. Pronunțată în
ședința publică din 12.03.2020”.
Reamintim că, în urmă cu trei ani,
în ianuarie 2017, ofiţerii Serviciului
Judeţean Anticorupţie Dolj au
anunţat trimiterea în judecată
în acest dosar instrumentat
sub coordonarea proc urori lor
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Dolj, a trei poliţişti din cadrul
Sectorului Poliţiei de Frontieră
(SPF) Calafat, dar şi a altor şase
doljeni, acuzaţi de braconaj, dare
de mită, falsul în înscrisuri sau
divulgarea secretelor de serviciu
şi constituire de grup infracţional
organizat. Procurorii Parchetului
de pe lângă Tribunalul Dolj au
început cercetările în acest dosar
în anul 2016, când au destructurat
gruparea de braconieri coordonată
de agentul de poliţie de frontieră
doljean Aurel Iovan din cadrul
SPF Calafat – Sectorul Poliţie de
Frontieră Bistreţ. Anchetatorii au
reţinut că, în perioada iunie –
octombrie 2016, inculpaţii Florin
Şarlă, Alexandru Ozunu, Cosmin

Bărbulescu şi Nicolae Balaci „s-au
deplasat în zona Bistreţ, judeţul
Dolj, unde, pe timpul nopţii, au
braconat prin împuşcare mistreţi
şi iepuri, acest lucru întâmplânduse pe timpul executării serviciului
de către agentul de poliţie Iovan
Aurel, care avea în competenţă
zona respectivă. Agentul de poliţie
le facilita braconierilor accesul în
perimetrul fondului cinegetic, iar
după ce aceştia împuşcau animalele
sălbatice, le asigura părăsirea în
siguranţă a zonei, pentru aceste
facilităţi Iovan Aurel primind ulterior
foloase necuvenite, respectiv vânat
braconat”.
În urma cercetărilor și a
perchezițiilor efectuate la momentul
respectiv, s-a stabilit că agentul Aurel
Iovan a primit de la braconieri vânat
în valoare de aproximativ 2.500 de
euro. În urma extinderii cercetărilor,
procurorii Parchetului de pe lângă
Tribunalul Dolj au pus sub acuzare
încă doi poliţişti de frontieră de la
Bistreţ, dar şi alţi doi inculpaţi. Este
vorba de agenţii de poliţie Cătălin
Grecu şi Sorin Andrei, dar şi de Florin
Tătoiu şi Gigi Bozgan. Primii doi
sunt acuzaţi că au divulgat secrete

de serviciu, pentru ca braconierii să
nu fie prinşi în urma unor eventuale
controale: „Iovan Aurel, folosindu-se
tocmai de prerogativele funcţiei de
agent de poliţie, le-a permis celorlalţi
inculpaţi sau suspecţi din cauză să
comită în mod repetat infracţiuni
de braconaj cinegetic sau piscicol,
cu complicitatea sa activă şi cu
sprijinul agenţilor de poliţie Grecu
Cătălin şi Andrei Sorin, prin oferirea
de informaţii secrete de serviciu sau
nepublice, pentru a nu fi depistaţi de
alte organe abilitate ale statului cu
atribuţii de constatare a infracţiunilor
sau contravenţiilor”, au mai reţinut
procurorii în rechizitoriul prin care
au dispus trimiterea în judecată a
inculpaților.
Dosarul s-a înregistrat pe 9
ianuarie 2017 la Tribunalul Dolj,
între infracțiunile reținute în sarcina
inculpaților fiind constituirea unui
grup infracțional organizat, braconaj
cinegetic, luare de mită, dare de
mită, folosirea de informaţii ce
nu sunt destinate publicităţii ori
permiterea accesului unor persoane
neautorizate la aceste informaţii, în
formă continuată, dar și complicitate
la aceste infracțiuni.
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Antonie Solomon, primele promisiuni după
anunțarea candidaturii pentru funcția de primar
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Antonie Solomon a susținut prima
conferință de presă de la anunțarea
candidaturii pentru funcția de primar
al Craiovei. La adunare au participat
și reprezentanții Partidului Ecologist
Român (PER), partid ce îl susține
pe Solomon la candidatură. Chiar
președintele PER, Dănuț Pop, a fost
prezent și a luat cuvântul pentru
a-și manifesta susținerea față de
candidatul alături de care partidul
a intrat în lupta pentru conducerea
Primăriei Craiova.
„Domul Solomon a mai condus
Primăria Criaova. Se pricepe la
administrația publică locală. Noi mai
avem primari în țară. Am schimbat
comunitatea în bine. Se va schimba
și la Craiova. Va fi un oraș frumos.
Un oraș care va asigura o altă
prosperitate locuitorilor. La nivel
național stăm bine. Vom atinge pragul
de 6-7%. Vom umple golul lăsat de
celelalte partide”, a declarat Dănuț
Pop.
Antonie Solomon a dezvăluit că
și-a dorit să candideze din partea
PNL, dar până la urmă a luat decizia
să-și asocieze imaginea cu Partidul
Ecologist Român, pentru a vedea o
Românie mai curată și o Craiova mai

curată.
„Îmi doresc să fiu, din nou,
primar pentru că a fi primar nu
este o meserie. Un primar are o
responsabilitate uriașă. Am dovedit
că am adus Craiova la un standard.
Mi-aș fi dorit să candidez din partea
PNL. Am vorbit cu Dănuț Pop și a
spus că mă susține indiferent unde
mă voi duce. Am luat decizia să vin
spre acest partid curat, ce dorește din
tot sufletul să dezvolte România, să
vedem o Românie curată, o Craiova
curată. Eu nu am trădat Craiova. Miam înșelat familia, dar nu am înșelat

o prioritate. Groapa trebuie mutată,
pentru că vorbim despre un partid
ecologic, despre o Craiova curată.
Vreau să unesc, nu știu cum, cele
două parcuri: Romanescu și Parcul
tineretului. Nu mai vorbesc despre
infrastructura rutieră, stradală.
Prelungirea canalizării”, a mai spus
Solomon.
Contracandidații de la PNL și PSD
nu îl sperie pe Antonie Solomon.
Cu toate acestea, Solomon spune
că îi respectă pe rivalii săi: „Cel mai
puternic adversar al meu sunt tot eu.
Nu îmi e teamă. Mă bat cu ei. Nu mă
văd nici câștigător din start. Sondajul
este un punct de plecare. Îi respect
pe domnul Giugea și pe doamna
Vasilescu. Îi consider adversari
niciodată Craiova. Îmi doresc din tot puternici, mai ales că au partide în
sufletul să câștig și să ies din politică spate. Noi suntem la început”.
așa cum vreau eu, nu așa cum au
vrut alții. Dacă ajung eu primar, iar
începe spectacolul, o să fie mare
veselie în Craiova”, a spus Antonie
Solomon.
Candidatul susținut de Partidul
Ecologist Român are și câteva planuri
pentru Craiova.
„Vreau să prelungesc pasajul
peste Calea București, până la
Piața Centrală. Dacă tot vorbim
despre fluidizarea traficului. Vreau
să strămut groapa ecologică. Este

MEHEDINȚI

Primăria Drobeta Turnu-Severin
a decis amânarea manifestărilor
programate între 23 şi 26 aprilie, de zilele
oraşului. Asta, de teama coronavirusului.
Totodată s-a decis închiderea creşelor
din Severin, cel puţin până la sfârşitul
lunii.
„Vom decide când vor fi redeschise,

Două graniţe ale Mehedinţiului
cu Serbia au fost închise, pentru a
se evita răspândirea coronavirusului.
Decizia a fost luată de autorităţile din
ţara vecină.
Este vorba despre graniţa din
Severin şi cea de la Porţile de Fier
II.
Autoritățile din România au
precizat că rămân deschise punctele
de trecere de la Stamora Moravița

Zilele Severinului, amânate

în funcție și de ce se întâmplă la nivel
național. Personalul nu l-am trimis
acasă. Va rămâne la locul de muncă,
pentru a dezifecta clădirile. O a doua
măsură luată este aceea a închiderii
târgului Veterani. Știm foarte bine că
acolo vin mii de oameni. A treia măsură:
amânăm organizarea zilelor orașului.

Întrerupem orice fel de contract pentru
acea perioadă. Evenimentele erau
programate în perioada 23-26 aprilie.
Lucrurile nu se vor regla până atunci.
De altfel, și evenimentele culturalartistice vor fi suspendate. Cât privește
transportul în comun, vor fi dublate
măsurile de siguranță și igienă”, a afirmat

Graniţa cu Serbia, închisă

(județul Timiș), Jimbolia (județul
Timiș) și Porțile de Fier I (județul
Mehedinți).
„În ceea ce privește, activitatea
în punctele de frontieră la granița cu
Republica Serbia, vă informăm că,
începând de astăzi, 12 martie, ora
08.00, a fost suspendată temporar
activitatea următoarelor puncte de
trecere a frontierei de la granița
comună: PTF Vrbica – Valcani-

specific rutier; PTF Nakovo –
Lunga- specific rutier; PTF Jasa
Tomic – Foeni – specific rutier; PTF
Kaludjerovo – Naidas – specific
rutier; PTF Golubac – Moldova Nouă –
specific rutier/naval; PTF Kladovo –
Drobeta Turnu Severin – specific
naval; PTF Kusjak – Porțile de Fier
II – rutier. Măsura a fost instituită
de către autoritățile din Republica
Serbia în vederea protejării sănătăţii

Marius Screciu, primarul municipiului
Drobeta Turnu Severin.
Reprezentanţii municipalităţii îi
sfătuiesc pe severineni să evite statul
la coadă la ghişeele instituţiilor din
subordine şi să utilizeze comunicarea
electronică.
Vera IONESCU

cetățenilor din cele două state, în
contextul extinderii infecției cu
COVID-19. Precizăm că, traficul
de frontieră între cele două țări va
continua în condiţii normale prin
P.T.F. Stamora Moravița (județul
Timiș), P.T.F. Jimbolia (județul
Timiș) și P.T.F. Porțile de Fier I
(județul Mehedinți)”, se arată întrun comunicat de presă al Grupului
de Comunicare Strategică.
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Primii doljeni cu coronavirus, în spital
Doi doljeni sunt internaţi
în Spitalul de Infecţioase
din Craiova fiind depistaţi
pozitiv la testul pentru
coronavirus. Cei doi au
intrat în ţară prin vama
Nădlac şi au fost plasaţi
în carantină la Arad, unde
li s-a şi făcut testul. După
rezultat, ei au fost aduşi la
spitalul din Craiova unde
mai este internat un alt
pacient cu coronavirus, din
judeţul Olt.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Cei doi au fost escortaţi sub
pază până la Craiova în noaptea de
miercuri spre joi.
„Cei doi pacienți sunt în stare
bună. Nu au interacționat cu alte
persoane întrucât au venit din
vamă pe carantină. Au venit însoțiți
de jandarmi sau poliție, așa că
nu au avut cum. Se cunoaște

traseul epidemiologic al acestora”,
a menționat subprefectul județului
Dolj, Daniela Dobrin.
Conform Prefecturii Dolj, joi, în
carantină erau 78 de persoane şi
peste 500 de oameni erau izolaţi la
domiciliu.
„Astăzi, 12.03.2020, situația
epidemiologică a județului Dolj se
prezintă astfel: 513 de persoane sunt
izolate voluntar la domiciliu, 78 de
persoane se află în carantină, iar trei
persoane confirmate cu coronavirus
sunt internate la Spitalul Clinic de Boli
lnfecțioase și Pneumoftiziologie „Victor
Babeș” Craiova, fiind asimptomatice.
Menționăm faptul că din cele trei
persoane internate la Spitalul „Victor
Babeș” Craiova, două sunt din județul
Dolj, iar cea de-a treia din județul
Olt. Persoanele izolate la domiciliu
sunt clinic sănătoase și nu prezintă
simptomatologie specifică afectării de
către virusul COVID-19”, au transmis
reprezentanţii Prefecturii Dolj.
La nivel naţional, numărul cazurilor
de coronavirus ajunsese, joi dupăamiază, la 48. Şapte dintre cei
infectaţi s-au vindecat.

Cursuri suspendate la Universitate

Universitatea din Craiova
îşi închide şi ea porţile,
temporar, din cauza
pandemiei de coronavirus.
Astăzi s-a decis ca
activitatea didactică să
se facă on-line. Cantinele
vor fi închise până la 31
martie, iar 10 săli de la
parterul căminului 10 vor fi
repartizate pentru situaţii
speciale. În cămine rămân
doar studenţii străini şi cei
care lucrează.

Astfel, s-a decis „suspendarea
activităților didactice directe („față în
față”), precum și a tuturor activităţilor
conexe (conferinţe ştiinţifice,
concursuri studențești/școlare,
evenimente culturale, artistice şi
sportive, dezbateri, alte întruniri
sau evenimente cu caracter public,
etc.) până la data de 31.03.2020. În
perioada 13-31.03.2020, activitățile
didactice se vor desfășura în regim
online utilizând platforma EvStud sau
platformele de e-learning (Moodle,
Google Classroom) cadrele didactice
şi studenţii beneficiind de suportul

necesar în domeniu. Activităţile
didactice care nu pot fi derulate în
regim online vor putea fi recuperate
după un grafic stabilit la nivelul fiecărei
facultăţi. Activităţile administrative și
de cercetare din cadrul Universității
din Craiova, derulate de către

personalul angajat al UCv - cadre
didactice și de cercetare, personal
administrativ și de suport nu se
suspendă. Pentru personalul UCv
care se deplasează cu mijloacele de
transport în comun și pentru care
programul începea la ora 8.00, se

decalează începerea activității cu 30
de minute, respectiv programul va
începe la ora 8.30”.
În această lună, în căminele
studenţeşti se face igienizare.
Pot rămâne cazaţi în campusurile
universităţii doar studenții străini,
studenții proveniți din casele de
copii și studenții angajați la agenți
economici din zona metropolitană
Craiova, care nu se pot deplasa în
localitățile de domiciliu.
„Studenții angajați vor depune
o adeverință de la angajator până
cel târziu luni, 16.03.2020. Situațiile
speciale vor fi analizate de Comitetul
pentru analiza, monitorizarea şi
reducerea riscurilor de epidemie
Covid-19 (Coronavirus) la nivelul
UCv. Se interzice accesul în spațiile
de învățământ și administrative ale
universității a tuturor persoanelor, cu
excepția angajaților UCv. Se interzice
accesul în căminele studențești ale
Universității din Craiova a tuturor
persoanelor. Fac excepție studenții
rămași cazați în respectivul cămin și
angajaţii UCv”, au decis reprezentanţii
instituţiei de învăţământ.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
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O întreagă familie din Gorj a intrat în
carantină după revenirea din Italia

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
O familie formată din cinci membri
a intrat în carantină, după ce a revenit
în ţară, în noaptea de luni spre
marți, din Italia, regiunea Calabria.
Este vorba despre doi adulţi şi trei
copii. Aceștia au fost preluați în
condiţii de siguranţă, la intrarea în
ţară, şi transportați într-un centru de
carantină de pe raza judeţului Gorj.
Pe de altă parte, rezultatele a alte
cinci persoane, dintre care patru sunt
contacţii primului caz confirmat cu
coronavirus, respectiv cel al tânărului
din Prigoria, au ieșit negative. Se pare
că cea de-a cincea persoană este un
bărbat din municipiul Motru, aflat în
autoizolare după ce s-a întors din

Lombardia, preciează purtătorul de
cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică
(DSP) Gorj, Daiana Militaru.
„În seara zilei de 10 martie am
primit rezultatele testelor COVID-19
pentru un număr de cinci persoane,
rezultatele fiind negative. Patru dintre
acestea vizează contacţii tânărului din
Prigoria, declarat vindecat. Familia se
află la ultima recoltare, urmând să
iasă din autoizolare, în condiţiile în
care toate rezultate vor ieşi negative”,
a precizat Daiana Militaru.
Tot negativ ar fi ieşit și testul unui
bărbat din Motru, aflat în autoizolare,
după ce se întorsese din Lombardia.
Acesta a avut și un atac de panică,
declarând că nu se simte bine. A fost
transportat cu „izoleta” la spital, unde
a fost internat într-un salon izolat.

Tribunalul Gorj va judeca doar cazurile urgente

Activitatea Tribunalului Gorj
va fi restrânsă pentru a preveni
răspândirea cazurilor de infectare
cu noul virus. Astfel, instanțele vor
judeca doar cazurile urgente.
„Prin cauze urgente se înţeleg şi:
căi extraordinare de atac, incidente
procedurale, cereri reexaminare
taxă timbru, cereri reexaminare a
încheierii de anulare a cererii, cereri
de acordare facilităţi sau ajutor public
judiciar; îndreptare eroare materială
și completare/lămurire dispozitiv
aferente cauzelor urgente enumerate

pe materii, de către fiecare secţie.
Celelalte cauze vor fi soluționate cu
respectarea termenului rezonabil de
soluționare, acordându-se, în raport
de situația epidemiologică existentă,
termene începând cu luna aprilie
2020. Fiecare complet de judecată
va preschimba în cazul acestor pricini
termenul de judecată deja stabilit în
măsura în care există posibilitatea
încunoștințării în timp util a părților
cu privire la noul termen de judecată.
Dacă preschimbarea termenului nu
se poate realiza din motive obiective
de imposibilitate de încunoștințare
a părților în timp util, completul de
judecată, ținând seama de Hotărârea
nr.6/2020 a Adunării Generale a
Judecătorilor din cadrul instanței, va
anunța justițiabilii ce cauze se vor
judeca în ședința respectivă, anume
cele urgente, pentru restul cauzelor
anunțându-se termenul ulterior pentru
care vor fi toate părțile citate în
vederea respectării dreptului la un

proces echitabil. În cauzele în care
există posibilitatea împlinirii termenului
de prescripție a răspunderii penale
măsurile anterioare nu se aplică.
În cauzele penale cu arestați se va
proceda, conform Hotărârii nr.6/2020
a Adunării Generale a Judecătorilor, la
audierea, în sistem de videoconferință,
în scopul protejării sănătății publice,
apreciindu-se de completul de judecată
asupra posibilității declarării ședinței
nepublice”, se arată într-un comunicat
de presă al Tribunalului Gorj.
Totodată, accesul persoanelor în
sediul instanțelor de judecată va fi
permis, în perioada de referință, doar
la ora fixată pentru judecarea cauzei
în care au fost citate sau pentru care
se prezintă împuternicire avocațială/
procură de reprezentare.
„În situația termenului în
cunoștință, va fi pus la dispoziția
efectivului de jandarmi care asigură
paza sediului instanței un exemplar
al listei ședinței de judecată, prin

grija grefierului de ședință. În acest
caz, jandarmii, în urma identificării
persoanei în condițiile legii, vor
permite accesul persoanei care
demonstrează că este chemată întrun proces pe rol. Persoanele care
vin la instanță pentru a beneficia de
serviciile de registratură/arhivă vor
respecta dispozițiile/măsurile luate
de conducerea instanței, afișate la
intrarea în sediu, în sensul că vor
intra într-un număr de maxim două
persoane și vor depune cererile/
solicitările scrise la biroul deschis
în apropierea intrării de acces în
instanță persoanei desemnate în
acest scop. Programul de lucru
cu publicul la registratură/arhivă
este de două ore între orele 10001200 și este limitat la depunerea/
ridicarea înscrisurilor ce fac obiectul
solicitărilor persoanelor”, se mai arată
în comunicatul de presă.
Cătălin ANGHEL

Trei cai liberi pe străzile din Târgu Jiu, transportați
la un adăpost special amenajat
Trei cai au fost lăsați liberi pe
strada Calea București, din municipiul
Târgu Jiu. Prezența animalelor
pe partea carosabilă și pericolul
reprezentat de acestea a fost sesizat
de șoferii ce s-au intersectat cu
ele. Animalele au fost transportate

de către angajații din cadrul S.C.
EDILITARA PUBLIC S.A. la adăpostul
special amenajat în acest sens.
„Polițiștii locali au solicitat
intervenția imediată a Serviciului
Ecarisaj pentru ridicarea a trei
cabaline aflate în carosabil pe Calea

București din municipiul Târgu Jiu.
Agenții noștri au demarat procedura
identificării proprietarului animalelor,
în scopul luării măsurilor legale ce se
impun. Lăsarea în libertate ori fără
supraveghere a animalelor care pot
prezenta pericol pentru persoane

sau bunuri, constituie contravenție
și se sancționează în conformitate
cu prevederile Legii nr. 61/1991”,
se arată într-un comunicat al Poliției
Locale Târgu Jiu.
Cătălin ANGHEL
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Bărbat întors din Italia, prins băut la volan
după ce a provocat un accident rutier
Eliza RADU
office@jurnalulolteniei.ro

Un bărbat, venit pe 9 martie din
Italia, care nu a respectat regimul de
autoizolare, a provocat, joi dimineaţa,
un incident rutier, conducând un
autovehicul având o alcoolemie de
0,71 mg/l alcool pur în aer expirat.
Potrivit reprezentanţilor
Inspectoratului de Poliţie Judeţean
(IPJ) Vâlcea: „Azi-dimineaţă (joi
dimineaţă n.r.), în jurul orei 6:00,
poliţiştii au fost sesizaţi prin SNUAU
112 că pe strada Râureni din
municipiul Râmnicu Vâlcea a avut loc
un eveniment rutier soldat cu pagube
materiale. Poliţiştii s-au deplasat la
faţa locului şi au stabilit că, un bărbat
de 32 de ani, din localitate, în timp

ce se deplasa pe strada Râureni, a
pierdut controlul volanului, a intrat pe
contrasens şi a lovit un alt autoturism
ce circula din sens opus. Fiind testat
cu aparatul alcooltest s-a stabilit că
avea o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool
pur în aerul expirat”.
Tânărului i-a fost întocmit dosar
atât pentru conducere sub influenţa
băuturilor alcoolice cât şi pentru
zădărnicirea combaterii bolilor, având
în vedere că el venise din Italia în
ziua de 9 martie şi s-a stabilit că nu
a respectat obligaţia de izolare la
domiciliu pe o perioadă de 14 zile,
scrie agerpres.ro
R e p r e z e n t a n ţ i i I PJ V â l c e a
precizează că poliţiştii care au
intervenit purtau mănuşi şi măşti.
În prezent, bărbatul se află în
autoizolare la domiciliu.

Vâlcean aflat în izolare,
bătut de un vecin care l-a
văzut pe stradă

Un bărbat din comuna vâlceană
Laloşu a fost bătut de un vecin care
l-a văzut pe stradă. Vâlceanul plecase
la primărie să ia o adeverință, deşi
era în izolare la domiciliu. Acesta a
ajuns din Italia în data de 2 martie
şi încă era în izolare la domiciliu. Se
pare că a ieşit din casă, fără acordul
autorităţilor.
Pe drumul spre casă, acesta a
fost văzut de un vecin care l-a luat
la bătaie, reproșându-i că a ieşit din
casă, deşi nu avea voie.
„În cursul zilei de astăzi, bărbatul
a plecat de acasă la Primăria Laloşu
pentru a i se elibera o adeverinţă.
Fiind trimis acasă, acesta a fost
agresat fizic, când revenea spre
locuinţă, de un bărbat, pe motiv că a

părăsit locuinţa şi a mers la primărie
în perioada de izolare. Celor două
persoane le-au fost întocmite dosare
penale”, a declarat Loredana Sandu,
purtător de cuvânt IPJ Vâlcea.
Bărbatul agresat este cercetat
penal pentru zădărnicirea combaterii
bolilor, iar vecinul său pentru loviri şi
alte violenţe.
Totodată, din cauza riscului de
răspândire a virusului COVID-19,
conducerea Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Vâlcea anunţă că suspendă
audienţele. Astfel, cetăţenii nu vor
mai putea intra la audienţe cu şefii
Poliţiei Vâlcea până pe 31 martie
2020.
„ Din aceleaşi motive de
siguranţă medicală, INSPECTORATUL
DE POLIŢIE JUDEŢEAN VÂLCEA
recomandă cetăţenilor utilizarea, cu
predilecţie, a căilor de comunicare
a l t e r n a t i v ă p e n t r u d e p u n e re a
cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor,
respectiv prin fax, poştă sau
email. (fax: 0250/738363, email:
cabinet@vl.politiaromana.ro) sau
către subunităţile teritoriale (prin
poştă, fax). Pentru orice situaţie
care reprezintă o urgenţă se va apela
112” – se arată într-o informare a IPJ
Vâlcea.

Doi tineri au fost arestați
după ce ar fi jefuit un
apartament și un magazin
din Râmnicu Vâlcea

Doi tineri au ajuns pe mâna
Poliției. Aceștia sunt suspectați că ar
fi jefuit un apartament şi un magazin
din Râmnicu Vâlcea. Se pare că
bărbații au acţionat separat: unul a
intrat prin efracţie în locuinţă, iar altul
a fost prins în flagrant, exact atunci
când fura alimente din magazin.
Chiar dacă au fost reţinuţi pentru
24 de ore, ulterior au fost puşi
în libertate. Tânărul care a furat
din apartement nu a primit nicio
restricţie, în timp ce bărbatul susprins
în flagrant în alimentară a fost pus
sub control judiciar.
„La data de 10 ianuarie a.c.,
polițiștii au fost sesizați cu privire la
faptul că, persoane necunoscute au
sustras dintr-o locuință din municipiul
Râmnicu Vâlcea, bunuri în valoare
de 7.000 lei, constând în plasme
Cătălin ANGHEL TV, ochelari de soare și parfumuri.

În urma investigațiilor efectuate,
polițiștii au reușit să identifice un
tânăr de 28 de ani, din municipiul
Râmnicu Vâlcea, bănuit de comiterea
faptei. La data de 9 martie a.c., ora
23.45, a fost sesizat prin SNUAU 112
faptul că, un bărbat a pătruns, prin
efracție, într-un spațiu comercial din
municipiul Râmnicu Vâlcea. La fața
locului s-au deplasat cu operativitate
echipajele de poliție din cadrul Poliției
municipiului Râmnicu Vâlcea care
au surprins în flagrant un bărbat de
31 de ani, din municipiul Râmnicu
Vâlcea, în timp ce sustrăgea bunuri
alimentare din magazin. (…) Bărbatul
a fost prezentat instanței de judecată,
față de acesta fiind dispusă măsura
controlului judiciar pentru o perioadă
de 60 de zile”, transmite IPJ Vâlcea.
Catălin ANGHEL
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TVR 1

07:00		Telejurnal
09:45		Teleshopping
10:00		Telejurnal
11:00		Teleshopping
11:30		Tărâmul dintre
			vânturi (R)
12:45		Parlamentul României
13:10		Dispăruţi fără urmă (R)
14:00		Telejurnal
14:55		Vorbeşte corect!
15:10		Opre Roma
16:00		EURO polis
16:45		Lumea azi
17:15		Tărâmul dintre vânturi
18:35		Nadine
19:30		Vorbeşte corect! (R)
19:40		Sport Meteo
20:00		Telejurnal
21:10		Comoara apaşilor
22:50		Banii tăi
23:20		Fan/ Fun urban (R)
23:50		Vorbeşte corect!
00:00		Telejurnal
00:30		Dosarele
			extratereştrilor (R)
01:00		Nadine (R)
02:00		Comoara
			apaşilor (R)
03:30		Izolaţi în
		
România (R)
03:55		Sport Meteo (R)
04:15		Telejurnal (R)
05:05		Dosarele
			extratereştrilor (R)
05:25		Lumea azi (R)
05:55		Imnul României
06:00		Teleshopping

HBO

07:30		Daphne și Velma
08:45		Bărbați în
			Negru Internațional
10:40		Povești de
		
adormit copiii
12:20		Bunul Dinozaur
13:55		Orele
15:50		Venom
17:40		Pe platourile
			de filmare
18:15		Whiplash
20:00		Britannia
20:50		Fosse/Verdon
21:35		Vineri 13
23:15		Rampage:
			Scăpaţi de
			sub control
01:00		Bani murdari
02:45		Scapă,
			dacă poţi!
04:25		Vineri 13
06:00		O altă joacă
			de-a spionii

PROGRAME TV
PRO TV

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

19:00		Ştirile
			Pro Tv
20:30		Românii
			au talent
23:45		Vlad (R)
01:45		Las
			fierbinți (R)
03:30		Lecţii de
			viaţă (R)
04:15		Vorbeşte
			lumea (R)
06:00		Ce se întâmplă
			doctore ? (R)
06:30		Arena
		
bucătarilor (R)

PRO CINEMA

07:15		Ultima aventură (R)
12:15		Visând la Jeannie...
			după 15 ani (R)
14:15		Pungași la drumul
			mare (R)
16:15		Bine că-i vineri
18:15		La bloc

20:30		Casa Versace
22:30		Furtuna electrică
00:30		Casa Versace (R)

ANTENA 1

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

12:00		Observator
14:00		Dragoste
			de tată
16:00		Observator
17:00		Acces
			direct
19:00		Observator
20:00		Lunetistul
22:15		Spiritul
			din cochilie
00:15		Asia Express 		
Drumul
			comorilor (R)
04:00		Acces
			direct (R)
06:00		Observator

KANAL D

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

PRIMA TV

07:20		Capri (R)
08:00		Sacrificii în
		
numele iubirii (R)
09:30		Teleshopping
10:00		Starea naţiei (R)

11:00		Teleshopping
11:30		Camera
			de râs
12:00		Teleshopping
14:00		Sănătate
			cu stil (R)
14:30		Teleshopping
15:05		Focus
16:00		Capri
17:00		Sacrificii în
			numele iubirii
18:00		Focus 18
19:30		Flash monden
20:00		Dacii
22:30		Trăsniți (R)
01:15		Aventuri
		
în Pattaya
03:15		Crăciun
		
acasă
05:30		Focus (R)
06:50		Teleshopping

NAŢIONAL TV

08:15		Vouă
08:30		Tradiţii de la bunica
09:45		Dragoste si ura (R)
10:45		Vouă
11:45		Baronii
12:45		Teleshopping
13:00		Ştiri Naţional TV
13:15		Vouă
13:30		Specialişti în sănătate (R)
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		Comoara din
			lacul de argint
23:15		Regele triadelor (R)
01:15		Poama acră

Vineri, 13 Martie 2020
PRO 2

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		Pretul dragostei (R)
05:00		Blind Date (R)
05:45		Jurăminte încălcate (R)
06:45		Tânăr și Neliniștit (R)

PRO X

07:00		Stiri Sport.ro
08:45		Teleshopping
09:00		Ora exacta in sport (R)
10:00		Stiri Sport.ro
10:45		Ora exacta in sport
12:30		Teleshopping
13:00		Ora exacta in sport (R)
15:45		Teleshopping
16:00		Marea țăcăneală (R)
17:00		Prietenii tăi (R)
18:00		M.A.S.H.
19:00		Marea țăcăneală
20:00		O familie modernă
20:30		Prietenii tăi
22:00		Dosarele X
23:00		Da-i bataie!
		
Local Kombat
00:00		Stiri Sport.ro
01:00		Ora exacta in sport (R)
03:00		Cititorii de oase
03:45		Virus
05:00		La bloc (R)
06:00		Ora exacta in sport (R)

DISCOVERY CHANNEL

07:00		Maşini pe alese
08:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
08:30		Cum se fabrică ?
09:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
09:30		Vânătorii de artefacte
10:00		Comoara din garaj
10:30		Bogății ascunse
			în magazii
11:00		Goana după aur
12:00		Comori arhitecturale
			recuperate
13:00		Maşini pe alese
14:00		Savage se întoarce
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		Indigenii din Alaska
22:00		Alaska: Ultima frontieră
23:00		Goana după aur
00:00		Alaska
01:00		Comori arhitecturale
			recuperate
02:00		Mașini nervoase:
			Clipuri catastrofale
03:00		Indigenii
			din Alaska
04:00		Alaska: Ultima
		
frontieră
05:00		Maşini pe alese

EUROSPORT

07:00		Biatlon: CM
09:30		Schi alpin: CM
10:25		Snooker: la Gibraltar
14:55		SCHI ALPIN
16:00		BIATLON
17:45		Schi alpin: CM
19:00		Sărituri cu schiurile: CM
20:15		Snooker: la Gibraltar
22:30		Ciclism pe pistă: Seria
			Celor Şase Zile
00:25		Ştirile
		
Eurosport
00:35		Biatlon: CM
01:20		Ştirile
			Eurosport
01:25		Ciclism: CM
02:00		Sărituri cu schiurile: CM
02:30		Schi alpin: CM
03:00		Biatlon: CM
04:00		Sărituri cu schiurile: CM
05:00		Ciclism: CM
06:00		Ciclism pe pistă:
			Seria Celor Şase Zile

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Asigura-te ca traiesti
constient in acest moment. S-ar
putea sa treci printr-o perioada de
negare si sa refuzi pur si simplu sa
vezi adevarul situatiei. Deschide-ti
ochii catre lumea din jurul tau, ca
sa poti trai in bucurie.

Ziua de astazi ar putea parea o
zi de socoteala pentru tine. S-ar putea
sa te uiti in oglinda si sa vezi lucruri cu
care de fapt nu esti foarte multumit.
Poate ca ai un sentiment de rusine
bazat pe evenimente trecute care inca
iti mai raman in minte.

Lasa ziua de azi sa iti
aminteasca de importanta
iubirii. Nu te gandi la ea
doar ca la o marfa pentru
care lupti si pe care o invingi
cu trucuri captive si tactici
strategice de intalnire.

S-ar putea sa simti acum un
puternic sentiment de vinovatie
din cauza a ceea ce ai facut
in efortul de a-ti hrani ego-ul.
Fii constient de modul in care
actiunile tale i-au afectat pe altii si
cere-ti scuze.

Intelepciunea pura este o
calitate importanta pentru care
trebuie sa aspiri in aceasta zi. Stii
ca intelepciunea pe care o cauti
ar trebui sa vina dintr-un punct de
cunoastere si putere calma, spre
deosebire de o afisare frenetica.

De ce sa lupti in continuare
o lupta pe care stii ca nu o poti
castiga? De ce sa incerci sa te
pacalesti pe tine si pe ceilalti sa
crezi ca ai toate raspunsurile
atunci cand nu stii decat varful
aisbergului?

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Mania este apta sa te
starneasca in ziua de azi, asa
ca ai grija de orice actiuni care
s-ar putea manifesta ca urmare
a acestui sentiment puternic. Fa
tot ce poti pentru a gasi sursa
acestei furii.

Arata o multumire fata
de oamenii din jurul tau
astazi.
Locul personalitatii tale
este foarte puternic in acest
moment si esti increzator in
centrul tau.

Gandeste-te astazi la un
moment de restaurare pentru
tine in care poti ajunge la un
punct de o mai mare usurinta
si confort.
Ai incredere in tine si in
oamenii din jurul tau.

S-ar putea sa te gasesti
gravitand spre lucruri solide si
fundamentate, in speranta ca
acestea iti vor oferi stabilitatea
care iti lipseste. Un cuvant
cheie pentru tine astazi este
rabdarea.

Incearca sa mergi astazi intrun loc de seninatate in care sa te
eliberezi de dorinta si gelozie. Este
important sa iti faci timp pentru a
recunoaste cresterea incredibila
care poate rezulta din aceasta
pozitie de calm.

Cuvantul cheie pentru
tine astazi este granitele,
asa ca gandeste-te un minut
la ceea ce inseamna asta
pentru tine.
Este timpul sa ai o
discutie serioasa cu tine insuti.
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Centrele de Relații cu Clienții CEZ,
închise până pe 31 martie
In contextul epidemiologic actual,
Centrele de Relatii cu Clientii CEZ vor
fi inchise in perioada 12 martie - 31
martie 2020
Incepand de astazi, 12 martie, ora
14:00, Centrele de Relatii cu Clientii
CEZ Vanzare din judetele Arges,
Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman
si Valcea, precum si birourile din
Timisoara, Iasi si Resita, isi vor
suspenda activitatea pana la data
de 31 martie. Furnizorul de energie
electrica si gaze naturale CEZ Vanzare
ia toate masurile pentru protejarea
angajatilor si clientilor sai, dispunand
suspendarea activitatii care implica
aglomerari de spatii si contact direct.
Clientii CEZ Vanzare sunt incurajati
sa mute dialogul cu furnizorul lor de
energie electrica si gaze naturale
in mediul online, prin folosirea
aplicatiei My CEZ, apelarea Info
Liniei CEZ, utilizarea chatului online,
a formularului de inregistrare al
sesizarilor sau accesarea websiteurilor oficiale www.cezinfo.ro si www.
cez.ro
Inca de la inceputul primelor
cazuri de imbolnaviri cu COVID 19
confirmate la nivel national, furnizorul
CEZ Vanzare a intensificat masurile
sanitare de preventie din Centrele
sale de Relatii cu Clientii, ca parte a
unui comportament responsabil menit
sa protejeze atat siguranta angajatilor
sai, cat si cea a clientilor.
Intrucat situatia epidemiologica
este in continua evolutie, furnizorul
CEZ Vanzare suspenda activitatea
Centrelor sale de Relatii cu Clientii
in perioada 12 martie – 31 martie
2020. Canalele de comunicare online
ale furnizorului CEZ Vanzare raman la
dispozitia clientilor casnici si economici
in vederea preluarii si solutionarii
tuturor solicitarilor acestora.
Cum e mai usor pentru clientii CEZ
Vanzare sa afle informatiile de care
au nevoie?
Toate activitatile derulate de
Centrele de Relatii cu Clientii CEZ
Vanzare pot fi efectuate cu usurinta
prin int ermediul canalelor de
comunicare online puse la dispozitie
de furnizor clientilor sai:
 Portalul si aplicatia mobila
MYCEZ:
Clientii CEZ Vanzare pot gasi intrun singur loc toate informatiile despre
contractul de energie electrica si gaze
naturale si anume:

 Verificarea consumului de
energie electrica si de gaze naturale;
 Vizualizarea si descarcarea
facturilor CEZ Vanzare;
 Efectuarea platilor online;
 Vizualizarea situatiei platilor
si a restantelor;
 Tra n s m i t e r e a i n d e x u l u i
autocitit;
 Vizualizarea istoricului de
consum, de facturi si de plati;
 Gestionarea mai multor locuri
de consum din acelasi cont de client;
 Solicitarea unei oferte de
energie electrica sau de gaze naturale;
 Verificarea programului de
intreruperi programate in alimentarea
cu energie electrica.
My CEZ poate fi accesat atat in
varianta web, pe mycez.cezinfo.
ro, cat si de pe telefonul mobil sau
tableta, prin aplicatia disponibila in
AppStore sau Google Play. Utilizatorii
care doresc sa isi activeze contul pot
sa se inregistreze folosind datele de
client CEZ si o adresa de email valida.
 Info Linia CEZ
Clientii CEZ Vanzare pot solicita
informatii comerciale despre serviciile
CEZ Vanzare apeland Info Linia CEZ,
0251 929, de luni pana vineri, in
intervalul orar 08:00 – 20:00, in timp
ce inregistrarea deranjamentelor
electrice poate fi efectuata non stop.
De asemenea, apeland Info Linia
CEZ, clientii pot primi informatiile
de care au nevoie, fara a intra in

contact cu un operator uman, prin
intermediul solutiei digitale IVR
Dinamic (asistent vocal interactiv)
care le ofera acces rapid la informatii
despre situatia facturilor si platilor
sau pentru inregistrarea unui
deranjament electric).
 Chatul cu un consultant CEZ
Vanzare
Chatul online, implementat de
furnizorul CEZ Vanzare pe websiteul https://www.cezinfo.ro/ este
disponibil luni – vineri, in intervalul
orar 08:00 – 16:00.
PUBLICITATE

 Alte canale de comunicare:
Completarea formularului de
inregistrare al sesizarilor accesand
https://www.cez.ro/ro/sesizari-form
Prin corespondenta scrisa la
adresa de e-mail cez_crc@cez.ro
Numarul de fax: 0248 524
834
Le multumim clientilor nostri
pentru intelegere!
Directia Comunicare si
Marketing CEZ Romania
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Meciul România - Belgia a fost amânat

Meciul România – Belgia din ultima etapă a Rugby Europe 2020, programat sâmbătă, 14 martie, la
Botoșani, a fost amânat

În contextul actual, conform
restricțiilor impuse pentru prevenirea
și combaterea răspândirii virusului
COVID 19 și în urma consultărilor cu
cele două federații, cea română și
cea belgiană, Rugby Europe a decis
amânarea meciului pentru o dată ce
va fi stabilită ulterior.
„În acest moment ceea ce ar
trebui să ne preocupe este siguranța
jucătorilor pentru că toți au familii,
au copii, e foarte important să nu-i
expunem niciunui risc. Decizia Rugby
Europe, pe care noi am susținut-o în
totalitate, este o măsură foarte bună
de precauție și prevenție, este foarte

important să acționăm astfel încât să
nu permitem extinderea numărului
de infecții. Vom rămâne în contact
permanent cu oficialii Rugby Europe
și în funcție de cum va evolua situația
vom stabili data la care vom juca
acest ultim meci al sezonului Rugby
Europe Championship”, a declarat
Alin Petrache, președintele FRR.
Federația Română de Rugby
anunțase ieri că, având în vedere
Hotărârea nr. 6 din 06.03.2020 emisă
de Grupul de suport tehnico-științific
privind gestionarea bolilor înalt
contagioase pe teritoriul României și
adresa nr. 14 a Ministerului Tineretului

FOTO: Daniel Nechita
și Sportului din 08.03.2020,
referitoare la măsurile de prevenție
impuse de Guvernul României în
vederea combaterii epidemiei de

coronavirus (COVID – 19), meciul
România – Belgia s-ar fi jucat fără
spectatori.
sursa: frr.ro

DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare Sudoku Luni, 9 Martie 2020
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SCM Râmnicu Vâlcea, șansa a doua la
titlu în Liga Florilor
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Echipa de handbal feminin,
SCM Râmnicu Vâlcea, a pierdut
la limită duelul de foc disputat în
compania galacticelor de la CSM
București. Campioana României
putea să își consolideze poziția de
lider pe care o avea înaintea partidei,
dar bucureștencele au reușit să se
impună, scor 23-22 și au ajuns la
egalitate de puncte: 43. Echipa lui
Florentin Pera este deocamdată pe
locul 1, grație unui golaveraj mai
bun. Totodată, formația din Capitală
a devenit favorită la câștigarea
campionatului. Neagu și compania au
un meci mai puțin disputat.
Pentru SCM Râmnicu Vâlcea
au evoluat: Batinovic, Dumanska,
Ciucă; Da Silva, Trifunovic, Elghaoui
1, Băcăoanu, Lopez 6, Norgaard
3, Florica 1, Glibko 6, Zamfirescu,
Liscevic 1, Badea, Stamin, Gonzalez
4.
CSM București: Grubisic, Dedu,
Ion; Curea, Torstensson, Lekic 4,
Neagu 5, Cvijic 6, Perianu, Klikovac
1, Omoregie 2, Marin, Martin 2, Jipa,
Pintea, Grbic 3.
După joc, Florentin Pera,
tehnicianul campioanei, a intrat
într-o altercație cu Per Johansson,
secundul bucureștencelor, cei doi fiind
despărțiți de jucătoare. Antrenorul
vâlcencelor a fost destul de dur la
adresa arbitrajului, după meciul
pierdut la limită în fața celor de la
CSM.
„CSM Bucureşti, când a pierdut la
un gol la Zalău, acei arbitri au fost
scoşi din handbal, pentru că a pierdut
CSM Bucureşti. Noi, dacă am pierdut
la un gol acasă cu CSM, pe un gol care
nu a fost corect marcat de Radicevic,
nu s-a luat nicio decizie. Noi înainte
de acest joc am făcut o solicitare să
nu primim arbitri din Bucureşti. Unul
dintre cei doi arbitri este profesor de
sport din Bucureşti, observatorul este
din Bucureşti... de ce nu se poate
să fie şi un arbitru din Vâlcea? Din
punctul meu de vedere, ultima fază
este clar influenţare de rezultat. Am
primit foarte multe telefoane de la
foarte mulţi oameni, să nu declar
absolut nimic. Asta ar înseamna să
îmi calc în picioare munca mea şi a
echipei mele. Nu este admisibil să
vină un antrenor din altă ţară, după

ce se termină un meci, să facă ceea
ce a făcut Per Johansson, să mă înjure
şi să vină spre mine. Înseamnă că noi
românii chiar nu ne mai respectăm
deloc şi ne merităm soarta. Nu pot
să accept, pentru că este o muncă.
Şi dacă astăzi s-a greşit flagrant
împotriva noastră şi CSM câştigă
campionatul, trageţi dumneavoastră
concluziile”, a spus Pera.
De cealaltă parte, Adrian Vasile,
antrenorul gazdelor, spune că titlul
este departe de a fi decis, chiar dacă
„tigroaicele” sunt acum favorite.
„Campionatul nu s-a încheiat.
Noi am câştigat acasă la un gol, ele
au câştigat astăzi la un gol, noi am
marcat mai multe goluri în deplasare.
Campionatul se va juca în ultima
etapă, dar la ce s-a întâmplat astăzi
sunt supărat şi sunt dezamăgit. A fost
un echilibru total în timpul meciului,
deşi cred că pe tot parcursul meciului
noi am deţinut controlul. Am avut şi
diferenţă destul de mare de goluri…
Dar când un portar începe să aibă
nişte intervenţii foarte bune, aşa
cum a avut Yuliya Dumanska, totul se
contrabalansează”, a declarat Adrian
Vasile, conform Telekom Sport.
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România fără fotbal

Federaţia Română de Fotbal a decis
joi suspendarea tuturor competiţiilor
fotbalistice de pe teritoriul ţării, în
contextul pandemiei de coronavirus.
Măsura se aplică până la 31 martie.
„Având în vedere pericolul
epidemiologic pe care-l reprezintă
virusul COVID-19 și luând în
considerare deciziile luate în ultimele
zile de către Comitetul Național
pentru Situații Speciale de Urgență,
Federația Română de Fotbal a decis
să suspende toate competițiile până
la data de 31 martie 2020. Federația
Română de Fotbal consideră că
este datoare să protejeze familia
fotbalului românesc și să participe
activ la măsurile pe care Guvernul
României și autoritățile internaționale
le recomandă pentru protejarea
sănătății publice. Astfel, în urma unei

ședințe ce a avut loc astăzi (n.r. - ieri)
la Casa Fotbalului și a consultărilor
avute cu membrii afiliați, conducerea
FRF, printr-un Comitet de Urgență, a
decis astăzi (n.r. - ieri), 12 martie, să
suspende toate competițiile de fotbal,
masculin și feminin, precum și de
futsal, organizate în România. Așadar,
meciurile din Liga 1, Liga 2, Liga 3,
Liga 1 feminin, Liga 2 feminin, Liga 3
feminin, Liga 1 Futsal, Liga 2 Futsal
și competițiile de la nivel județean
vor fi amânate până pe 31 martie. În
funcție de evoluția situației la nivel
național prezenta hotărâre poate
suporta modificări. Decizia vine după
ce în urmă cu două zile FRF a decis
să suspende toate competițiile de
copii și juniori, iar miercuri, 11 martie,
s-a amânat și turneul final al Cupei
României la futsal”, se arată într-un

Baschet: Federația
Internațională suspendă
toate competițiile din
cauza coronavirusului

Federaţia Internaţională de
Baschet (FIBA), care organizează şi
întrecerile europene intercluburi, a
decis să suspende începând de vineri
toate competiţiile sale din cauza
pandemiei de coronavirus, a anunţat,
joi, instanţa, citată de AFP.
FIBA va continua „să supravegheze
situaţia în baza unei evaluări
cotidiene şi va evalua opţiunile pentru
continuarea sau nu a competiţiilor
respective, când şi dacă situaţia o
permite”, a adăugat FIBA.
FIBA organizează competiţiile de
club Euroliga feminină, Eurocupa
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comunicat al FRF.
Reprezentanţii federaţiei afirmă
că şi dacă meciurile s-ar disputa cu
porțile închise, deplasarea echipelor
și a personalului de specialitate ar fi
un risc ridicat.
„De asemenea, participarea
tricolorilor U16 la turneul de
dezvoltare din Bosnia-Herțegovina a
fost anulată, la fel ca și meciurile de

pregătire ale selecționatei Under 18
cu Finlanda ce trebuiau să aibă loc
la Buftea. Ambele acțiuni urmau să
se desfășoare în luna martie”, mai
arată FRF.
În altă ordine de idei, și meciurile
din UEFA Champions League si UEFA
Europa League au fost suspendate,
tot din cauza coronavirusului.

feminină, precum şi Liga Campionilor
la masculin. De asemenea, Federaţia
internaţională organizează toate
competiţiile echipelor naţionale, între
care turneele de calificare la Jocurile
Olimpice, la masculin, programate
între 23 şi 28 iunie.
Euroliga masculină (nivelul 1)
şi Eurocupa masculină (nivelul 2)
sunt gestionate de o altă instanţă,
Euroliga de baschet. Aceasta a
explicat că a lansat o consultare cu
cluburile vizate „pentru a suspenda
temporar competiţiile”.
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Aducerea moaștelor Sfântului Nichifor,
patriarhul Constantinopolului;

