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A ajuns la spital după ce s-a răsturnat
cu mașina pe câmp

Un bărbat în vârstă de 46
de ani, din Mărunţei, s-a
răsturnat cu mașina, pe
drumul judeţean DJ 546,
la ieşirea din Coteana spre
Brebeni. Acesta a fost
descarcerat și transportat
la spital.
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro

Potrivit reprezentanţilor IPJ Olt,
evenimentul s-a produs pe fondul
vitezei neadaptate la condițiile de
drum, respectiv carosabil umed,
scrie Gazeta Nouă.
„Astfel, un bărbat, de 46 de ani,
din comuna Mărunței, în timp ce
conducea un autoturism pe Drumul
Județean 546, la ieșirea din comuna
Coteana, ar fi pierdut controlul
asupra direcției de mers și a ieșit în
afara părții carosabile”, a declarat
purtătorul de cuvânt al IPJ Olt,
Alexandra Dicu.
Autoturismul a fost găsit de
pompieri în afara carosabilului,
răsturnat pe o parte, iar șoferul
era blocat în interior. Bărbatul
a fost conștient și cooperat pe
timpul intervenției de extragere,
pentru care pompierii au fost
nevoiți să îndepărteze parbrizul
autoturismului.
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Sursa foto: Evenimentul de Olt
Pentru stabilirea alcoolemiei,
șoferului i-au fost recoltate probe
biologice de sânge. Acesta a fost
transportat la Unitatea de Primirei
Urgențe Slatina.
„Pacientul, în vârstă de 46 de ani,
din comuna Mărunței, a fost preluat
de echipajele medicale, conștient, cu
traumatism cranio-cerebral și dureri
la cap, gât și coloana vertebrală.
Acesta a fost transportat la UPU
Slatina”, a declarat purtătorul de
cuvânt al ISU Olt, Alin Băsăşteanu.
Poliţiştii au deschis un dosar
penal în acest caz.
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ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 20 APRLIE – 26 APRILIE 2020

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

Data

27.04

Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU

			

			

28.04

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Craiova

PT 87 - Facultatea de Mecanică Craiova,
Cămine TCM, str. Calea Bucureşti - zona
bl. R10

09:00 - 17:00

Segarcea

PT Făzănărie Cobia Segarcea

09:00 - 17:00

Segarcea

PT SI SRP 3 Segarcea

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

PTA 4 Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00

Craiova

PT 99 - cart. George Enescu, str. Dâmboviţa,
zona blocurilor: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, C1, C2, C3, G, B8, B4, D2,
R1, Şcoala Gen. nr. 12 Craiova, Cămine TCM,
str. Calea Bucureşti - zona bl. R10

09:00 - 17:00

Calopăr,
Drănic

PTA SI SRP 7, PTA Foişor, PTA IMA Foişor,
PTA Bâzdâna, PTA 2 Belcin, PT terţi: PT
IMA Belcin, PT Staţie Epurare Calopăr

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 2 Breasta, PTA 6 Breasta

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

PTA 3 Amărăştii de Jos

09:00 - 10:00

Breasta

16:00 - 17:00

Breasta

PTA Valea Lungului, PT terţi: PT Fermă
3 Breasta
PTA Valea Lungului, PT terţi: PT Fermă
3 Breasta

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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Tribunalul Dolj suspendă pronunțarea cu privire la
legalitatea rechizitoriului în dosarul lui Gigi Vadik Zavera
Judecătorii de la Tribunalul Dolj au
decis să suspende, pe perioada stării de
urgență, judecarea în dosarul în care Gigi
Vadik Zavera și alți 12 craioveni, membri
ai clanurilor „Frăția” și „Mândria”, au fost
trimiși în judecată de Parchetul de pe lângă
Tribunalul Dolj pentru constituire de grup
infracţional organizat, tulburarea ordinii
şi liniştii publice, portul sau folosirea fără
drept de obiecte periculoase, tentativă
de omor, complicitate la tentativă de
omor. Procurorii au refăcut rechizitoriul
de mai multe ori, ultima dată dosarul
s-a înregistrat la Tribunal în iunie 2019 și
încă nu s-a stabilit dacă procesul începe
sau nu.
Procurorii Parchetului de pe lângă
Tribunalul Dolj i-au trimis în judecată
pe Gigi Vadik Zavera zis Gigioc, pentru
săvârşirea infracţiunilor de constituire
a unui grup infracţional organizat,
tulburarea ordinii şi liniştii publice, portul
sau folosirea fără drept de obiecte
periculoase, complicitate la tentativă de
omor, lovire sau alte violenţe, complicitate
la şantaj; Ioneluş Cimpoeru zis Ion
Luptătoru; Florinel Barbu zis Skială; Sorin
Stelian Flutur zis Bobo; Cătălin Viorel
Tudor zis Fluture; Marian Irinel Coandă
zis Charlie; Cristian Marian Vlădescu zis
Ventura; Alexandru Grigore Băloiu zis
Gore; Cantemir Ştefan Mitre zis Fane
Vitamină; Gigel Roşianu; Ion Ilie zis Ilie
Puşcărie; Fănel Trandafir zis Cimino şi
Marian Gabriel Gîrniţă. Asta după ce
majoritatea inculpaţilor au fost implicaţi
într-un scandal de proporţii în noaptea
de 4 - 5 noiembrie 2016, în barul ON/
OFF din Craiova. Procurorii Parchetului
de pe lângă Tribunalul Dolj au reţinut
faptul că, în cursul anului 2014, inculpatul
Mitre Cantemir Ştefan, fiind în executarea
unei pedepse privative de libertate de
2 ani în penitenciarul din Craiova, l-a
cunoscut pe liderul unui clan de interlopi
din Dâmboviţa şi, după ce a fost pus în
libertate, chiar a participat, împreună cu
alţi craioveni, membri ai grupului „Frăţia”,
la o petrecere organizată de acesta.
În acest context, Mitre a decis
desprinderea sa şi a amicilor care l-au
însoţit, din grupul „Frăţia” şi impunerea
prin forţe proprii, cu scopul de a-l
înlătura pe Gigi Vadik Zavera din funcţia
de „lider”, acţiune susţinută de liderul
clanului din Dâmboviţa. Pe acest
fond, şi al ameninţărilor primite de la
inculpatul Zavera Gigi Vadik, în cursul
lunii octombrie 2016 şi începutul lunii
noiembrie 2016, grupul condus de Mitre
Cantemir Ştefan, şi avându-i ca membri
pe Vlădescu Cristian Marian, Amorăriţei
Chenea Petru Adrian, Amza Paul Dănuţ
şi Băloiu Alexandru Grigore, a planificat
exercitarea unor acte de violenţă asupra
grupării rămase fidelă lui Gigioc.

Astfel, potrivit procurorilor, vineri, 4
noiembrie 2016, Gigi Vadik Zavera l-a
chemat pe un apropiat al lui Mitre la barul
„ON OFF” din Craiova şi i-a cerut să le
transmită lui Mitre şi lui Cristian Marian
Vlădescu că le este interzis accesul în
cluburile şi localurile cunoscute drept
teritoriu de „dominaţie” al grupării
„Frăţia”, nesupunerea având drept
consecinţă exercitarea unor acte de
violenţă. În cursul aceleiaşi seri, în jurul
orei 23.30, Vlădescu s-a dus la barul
ON OFF, unde se aflau Gigioc, Ioneluş
Cimpoieru, Florinel Barbu, Cătălin Viorel
Tudor şi alţi apropiaţi ai acestora.
După discuţii contradictorii, care au
degenerat, grupul condus de Zavera GigiVadik a trecut la agresarea lui Vlădescu
Cristian Marian, care a fost lovit în cap cu
o sabie (macetă) şi o ţeavă metalică, şi
înjunghiat superficial în spate cu un obiect
tăietor-înţepător. Reuşind să părăsească
localul, Vlădescu Cristian Marian i-a
contactat pe Mitre Cantemir Ştefan şi
Băloiu Alexandru Grigore, aflaţi în zonă,
care au venit imediat la faţa locului.
A avut loc o luptă generalizată între
cele două grupuri, în afara localului, în
stradă, Zavera Gigi Vadik fiind lovit în
mod repetat cu piciorul în cap de către
Mitre Cantemir Ştefan iar Vlădescu
Cristian Marian a reuşit să preia sabia
deţinută anterior de Zavera, lovindu-l cu
mânerul acesteia în cap.
Demn de subliniat este faptul

că faptele constituie o acţiune de
represiune, un act de vendetă voit
exemplificator pentru ceilalţi membri ai
grupării, întrucât agresorii au ales un loc
public pentru manifestarea lor violentă,
în zona centrală a oraşului, au reținut
procurorii în rechizitoriul care cuprinde
și fapte mai vechi ale inculpaților.

Restituit Parchetului
D o s a r u l a i n t ra t î n c a m e ra
preliminară, iar pe 20 februarie 2018,
Tribunalul Dolj a hotărât să admită
excepțiile inculpaților vizând comiterea
infracțiunii de constituire sau aderare la
grup infracțional organizat și să restituie
dosarul procurorilor pentru completare.
Procurorii au refăcut rechizitoriul așa cum
solicitase instanța, au retrimis cauza la
Tribunal, anunțând că mențin dispoziția
de trimitere în judecată a inculpaților.
După alte șapte luni de analiză
în camera preliminară, judecătorii de
la Tribunalul Dolj au anunțat, pe 24
septembrie 2018, că retrimit cauza la
Parchet pentru refacerea actului de
sesizare a instanței pentru Gigi Vadik
Zavera, zis Gigioc: „restituie cauza
Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj,
în vederea refacerii actului de sesizare
al instanţei privind pe inculpatul Zavera
Gigi Vadik, trimis în judecată pentru
săvârşirea infracţiunilor de constituire a
unui grup infracţional organizat prev. de
art. 367 alin. 1 şi 3 Cp, tulburarea ordinii

şi liniştii publice, prev. de art. 371 din Cp,
portul sau folosirea fără drept de obiecte
periculoase, prev. de art. 372 alin. 1 şi 2
din Cp, complicitate la tentativă de omor,
prev. de art. 48 rap. la art. 32 şi 188 alin.
1 din Cp, lovire sau alte violenţe, prev.
de art. 193 alin. 1 din Cp, complicitate
la şantaj, prev. de art. 48 rap. la art. 207
alin. 1, 3 din Cp, toate cu aplicarea disp.
art. 38 alin. 1 din Cp. În baza art. 275
alin. (3) cheltuielile judiciare avansate
de stat vor rămâne în sarcina acestuia.
Cu drept la contestaţie în 3 zile de la
comunicare. Pronunţată în camera de
consiliu, azi, 24.09.2018”, se arată în
încheierea de ședință a instanței.
Procurorii au refăcut rechizitoriul în
dosar, iar în iunie 2019 au trimis din
nou dosarul la instanță cu propunere
de trimitere în judecată. Din cauza
diverselor motive de amânare, instanța
nu s-a pronunțat cu privire la legalitatea
probelor, iar pe 10 aprilie a.c., cauza
a fost suspendată: Se suspendă de
drept judecarea cauzei pe durata stării
de urgenţă. În termen de 10 zile de la
încetarea stării de urgenţă judecătorul
sau instanţa de judecată va lua măsuri
pentru fixarea termenelor de judecată
şi efectuarea actelor de procedură,
prin repunerea cauzei pe rol, cu citarea
părţilor şi asigurarea dreptului la apărare,
după caz. Pronunţată în şedinţa din
Camera de Consiliu de la 10 aprilie 2020.
Camelia SÂRBU

SPECIAL | Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino
București - locul unde îngerii există
În plină pandemie, când fiecare
se gândește mai mult la el, am
avut șansa să cunosc oameni care
se gândesc în primul rând la alții și
apoi la ei și familiile lor. În data de
20 martie am fost operată la Spitalul
Clinic Dr. I. Cantacuzino București
- Secția Chirurgie Generală II. Deși
împlinesc curând 77 ani, operația a
reușit. A fost o luptă lungă și grea. Nu
am fost singură. O echipă impecabilă
a luptat non stop pentru ca eu să vă
pot scrie azi despre mine.
„Mii de mulțumiri” întregii echipe
de la Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino
București! Îi mulțumesc domnului
doctor Petrea Sorin Viorel care m-a
operat cu un mare profesionalism și
care prin naturalețe și devotament
față de profesia de medic luptă
pentru a salva toți pacienții. Doamnei
doctor anestezist Ilie Simona Mirela
îi mulțumesc pentru blândețea,
răbdarea și profesionalismul de care
a dat dovadă când eu eram aproape...

dusă. Doamnei dr. Smarandache
Bianca un tânăr medic de excepție
îi mulțumesc deoarece dumneaei
a depistat toate problemele mele
și a declanșat operațiunea mea de
salvare. Mulțumesc tuturor medicilor
care m-au vegheat și al căror nume
nu-l cunosc. Mulțumesc întregii
echipe de la terapie intensivă,
doamnelor asistente, doamnelor
infirmiere și domnilor brancardieri
pentru promptitudinea și răbdarea
de care au dat dovadă. Vă mulțumesc
tuturor pentru tot ce ați făcut pentru
mine. Mi-ați dăruit ore din viața
dvs. pentru a fi alături de mine și
de suferința mea. Practic mi-ați dat
VIAȚĂ. Cu ajutorul dvs. am trecut
peste moarte și am revenit la viață.
Vreau să le mulțumesc și domnilor
de la intrarea în spital, care cu
măști, mănuși și stres mare, dar
cu eleganță, m-au lăsat să intru pe
poarta spitalului. În acest spital toată
lumea știe exact ce are de făcut și o

face cu profesionalism și dăruire.
Felicitări și respect celor care
manageriază acestă oază de viață
care se numește Spitalul Clinic Dr. I.
Cantacuzino București, o echipă de
profesioniști adevărați.
Cuvintele nu pot exprima
recunoștința pe care o simt. O să spun
doar: Mulțumesc din suflet OAMENI
MINUNAȚI ȘI BUNI AI SPITALULUI
CLINIC DR. I. CANTACUZINO!
Sfintele Sărbători Pascale să vă aducă
multă sănătate și fericire, iar bunul
Dumnezeu să vă ocrotească și să vă
apere pe dumneavoastră și familiile
dumneavoastră!
Teodora Margina
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Medici gorjeni amendați după
ce au fost prinși fără mască și cu
mănușile în buzunar

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Direcția de Sănătate Publică
Gorj a amendat mulți medici și
asistenți ai Spitalului Județean de
Urgențe din Târgu Jiu. Măsura a
fost luată după ce în timpul unui
control efectuat, inspectorii DSP au
descoperit că personalul medical nu
purta echipament de protecție.
Astfel, reprezentanții DSP Gorj nu
s-au ferit să dea amenzi aspre, după
ce doctorii au fost găsiți cu mănușile în
buzunar și măștie sub barbă: „Având
în vedere contextul epidemiologic
actual (infecția cu coronavirus),
inspectorii din cadrul Direcției de
Sănătate Publică Gorj au efectuat respectarea precauțiunilor universale
un control la Spitalul Județean de de către personalul medical și auxiliar.
Urgență Târgu Jiu. S-a verificat Pentru neconformitățile constatate,

privind purtarea necorespunzătoare
a echipamentului de protecție, au fost
aplicate sancțiuni contravenționale în

valoare totală de 24.000 de lei”, a
transmis DSP Gorj.

Un milion de lei, alocați pentru izolații
din Târgu Jiu

Potrivit ultimei raportări a DSP
Gorj, în județ scade ușor numărul
persoanelor aflate în carantină și
izolare. Este posibil ca cifrele să fie
influențate și de reținerea pe care
românii ce voiau să revină în țară de
sărbători o au în aceste momente.
„În data de 14 aprilie 2020 (ora

9.00), situația epidemiologică, la
nivelul județului Gorj, se prezintă
astfel: 540 persoane în carantină
instituționalizată, și 414 persoane
se află în autoizolare la domiciliu”, a
transmis biroul de presă al DSP Gorj.
Scăderea numărului de izolați
este benefică pentru bugetul local.

Până acum, autoritățile susțin că au
cheltuit aproximativ 300.000 de lei
pentru asigurarea condițiilor pentru
cetățenii carantinați. În Târgu Jiu,
municipalitatea a avut pregătiți nu
mai puțin de 1 milion de lei pentru
situații de urgență.
„Scade numărul persoanelor
aflate în izolare la domiciliu de la o zi
la alta. Noi am făcut o rectificare de
buget cu o sumă consistentă pentru
aceste persoane. Nu am consumat
acea sumă dar din discuțiile purtate,
trebuie să păstrăm banii acolo pentru
că nu știm ce ne așteaptă pe viitor.
Există posibilitatea, la un moment
dat, ca unele state să treacă de
pe cod roșu pe cod galben și să ne
trezim că vom fi obligați să asigurăm

bani pentru persoane care nu vor
mai intra în carantină ci în izolare.
Păstrăm banii, e vorba de 700 mii de
lei, cel puțin până la finalul situației
de urgență. Am plecat de la o sumă
mică, 50 mii de lei, am făcut ulterior
o rectificare de 200 de mii de lei
și încă una la 700 mii de lei. Deci,
avem prevăzut pe capitolul situații de
urgență în jur de un milion de lei pe
care nu i-am consumat în totalitate,
și, odată cu scăderea numărului
de persoane izolate s-ar putea să
rămânem cu aceste sume pentru alte
acțiuni ce le vom face în municipiul
Târgu Jiu”, a declarat primarul Marcel
Romanescu.
Cătălin ANGHEL

Doi gorjeni s-au bătut pentru un teren arabil

O femeie, din comuna Drăguțești,
a solicitat ajutorul polițiștilor gorjeni,
după ce soțul acesteia ar fi fost bătut.
Se pare că bărbatul ar fi încasat o
bătaie serioasă de la un alt individ,
iar totul a pornit de la un teren. A
fost nevoie și de intervenția medicilor.
„Din primele cercetări efectuate
de poliţişti la faţa locului, a reieşit
faptul că, între soţul apelantei, în
vârstă de 37 de ani şi un alt bărbat,

de 33 de ani, din aceeaşi localitate,
ar fi avut loc un conflict spontan,
cu privire la dreptul de proprietate
asupra unei parcele de teren arabil,
aflată între proprietatea acestora,
în urma căruia cei doi ar fi exercitat
acte de violenţă unul împotriva
celuilalt. Persoanele vătămate au
solicitat prezența ambulanței la fața
locului, pentru acordarea de îngrijiri
medicale”, se arată într-un comunicat

al IPJ Vâlcea.
În cauză a fost întocmit dosar
penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de lovire sau alte violențe.
De asemenea, poliţiştii au efectuat
verificări cu privire la respectarea
prevederilor ordonanțelor militare,
nefiind constatate încălcări ale
acestora.
Cătălin ANGHEL

5

VÂLCEA

Joi, 16 Aprilie 2020

Primul deces de COVID19 în Vâlcea

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Un bărbat a murit marți dimineată,
fiind primul caz de deces din cauza
COVID – 19 în județul Vâlcea: „un
pacient a decedat în dimineața zilei
de 14.04.2020 în ATI.
Pacientul în varsta de 58 ani
era cunoscut cu afecțiuni cardiace
preexistente”, se arată într-un
comunicat al Spitalului Judetean de
Urgentă Vâlcea.
Potrivit unor surse medicale,
Dorin B., de 58 de ani, se pare
că ar mai fi fost internat recent

în spital cu o pneumonie. Luni
noaptea, bărbatul s-a simțit rău,
a fost dus la spital, însa cadrele
medicale nu au mai putut face
nimic pentru el.
Acesta a fost confirmat pozitiv
cu noul coronavirus, însă avea și
grave probleme cu inima, având un
implant de stent coronarian, scrie
gazetavalceana.ro
Din primele informații, persoana
decedată nu a avut istoric de călătorie
sau contact cu un alt caz confirmat.
DSP Vâlcea a declanșat o anchetă
epidemiologică pentru stabilirea
contacților și a măsurilor care vor fi
întreprinse cu celeritate.

Vâlceancă infectată cu COVID19, cercetată
după ce a mers la o petrecere

Polițiștii vâlceni au descoperit
faptul că o tânăra venită din Londra
a mers la petrecere imediat ce a
ajuns acasă. La câteva zile, femeia
a ajuns la Secţia de Boli Infecţioase
din cadrul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vâlcea, după ce s-a simțit
rău. Ulterior, aceasta a fost testată
pozitiv cu COVID-19, iar acum este
acuzată de zădărnicirea combaterii
bolilor.

„ Pe rolul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Rm. Vâlcea a
fost înregistrat la data de 14 aprilie
2020 un dosar penal în care se
efectuează urmărirea penală cu
privire la comiterea infracţiunii de
zădărnicirea combaterii bolilor, prev.
de art. 352 C.penal, ca urmare a
sesizării din oficiu a organelor de
poliţie judiciară din cadrul Poliţiei
Municipiului Rm Vâlcea. În fapt, în

luna martie 2020, după ce a revenit
din Anglia, o persoană din municipiul
Râmnicu Vâlcea a participat la o
petrecere alături de mai multe
persoane, ulterior evenimentului
fiind depistată ca fiind contaminată
cu virusul COVID19”, se arată întrun comunicat oficial al Parchetului
Râmnicu Vâlcea.
În cauză se efectuează
cercetări pentru a se stabili dacă

fapta respectivei persoane a avut
ca urmare răspândirea virusului
COVID19. Urmărirea penală este
efectuată de lucrători de poliţie din
cadrul Poliţiei Municipiului RmVâlcea
sub supravegherea unui procuror
din cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Rm. Vâlcea.
Cătălin ANGHEL

MEHEDINȚI
A început distribuirea echipamentelor
de protecție gratuite către medicii de
familie din Mehedinți

Primele pachete cu echipamente
de protecție și produse dezinfectante
au ajuns, marți, la cabinetele
medicilor de familie din Mehedinți.
Cabinetele din localitățile Breznița

Ocol și Malovăț au primit deja
primelele pachete din partea
Consiliului Județean.
Aladin Georgecu, președintele
C.J. Mehedinți, a participat la

distribuirea pachetelor.
„Mă bucur că am reuşit să
merg personal cu primele pachete
la cabinetele din Brezniţa Ocol şi
Malovăţ, însoţit de domnii primari
de aici. Alte pachete sunt în curs
de livrare şi ţin să mulţumesc
consilierilor judeţeni şi colegilor
din instituție pentru mobilizarea
ireproșabilă de a ajunge la
cabinetele din afara municipiului
într-un timp foarte scurt”, a precizat
președintele Consiliului Județean
Mehedinți, Aladin Georgescu.
Fiecare pachet conţine: 100
măşti chirurgicale, 100 perechi
mănuşi chirurgicale, 150 perechi
botoşi, 2 combinezoane refolosibile,
2 l dezinfectant suprafețe, 2 l
dezinfectant mâini.

Medicii de familie de pe raza
municipiului Drobeta Turnu Severin
trebuie să se prezinte la sediul
Consiliului Judeţean Mehedinţi
pentru a ridica seturile cu materiale.
Președintele C.J. Mehedinți a
mulțumit medicilor pentru tot ceea
ce fac în această perioadă.
„Mulţumesc întregului personal
medical din judeţ pentru tot efortul
depus în această luptă de zi cu
zi împotriva coronavirusului și îi
asigur în continuare de întreaga
mea susţinere. Am convingerea că
împreună vom trece cu bine peste
acest mare test de viaţă la care
suntem supuşi cu toţii”, a adăugat
președintele C.J. Mehedinți.
Cristina PLEȘOIANU
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Maestrul Ion Crețeanu: „Nu știu dacă
am izbutit ce am visat, generațiile
viitoare mă vor așeza în locul cuvenit”

Maestrul Ion Crețeanu, unul dintre
puținii cobzari ai țării noastre, este un
iubitor al creației tradiționale, care
și-a dedicat întreaga viață studierii
cântecelor din vatra satului românesc
și le-a interpretat cu dedicare, pentru
a păstra vie zestrea neamului nostru.
Un artist care a reușit să ducă
versurile din străbuni în întreaga
Europă, dar și în Orientul Mijlociu,
în Canada și chiar în China, unde
turneele realizate „pot constitui
subiectul unei cărți”, după cum
susține însuși maestrul.
Pe lângă concertele din
străinătate, cobzarul a acceptat
invitația de a cânta în biserici și
catedrale românești cu mare bucurie.
Credința în Dumnezeu a jucat un rol
foarte important în viața sa, după
cum ne-a mărturisit într-un interviu
acordat Jurnalul Olteniei. Artistul
consideră că fără credință nu s-ar
mai fi aflat astăzi printre noi.
Reporter (Rep.): Cine este Ion
Crețeanu?
Ion Crețeanu (I.C.): Parafrazându-l
pe Nichita Stănescu, aș spune că sunt
o picătură de sânge care cântă. Iar
creația tradițională m-a ajutat să
nu mă rostogolesc în infern. Am
convingerea că-i ajută și pe semenii
mei să nu pice în deznădejde, în
groapa de potențial.
Pentru mine, Înalta Poartă este
privitorul imediat, viu, căruia să-i
simt pulsul - o picătură de sânge care
ascultă, care vibrează odată cu mine
Detest playback-ul! N-am dat
și nu dau năvală în studiourile de
televiziune. Ador cântarea live.
Maestrul Crețeanu consideră
că numai publicul care îl ascultă
„pe viu” poate judeca talentul și
mesajul transmis. Cântarea live
este modul ales de acesta pentru
a păstra folclorul autentic (creația
tradițională) în viață.
Rep.: Deși folclorul autentic și
cobza v-au consacrat, dumneavoastră
ați fost omul bun la toate - în liceu ați
fost olimpic la română, în facultate
meditați alți studenți la matematică și
pentru mulți ani ați lucrat ca inginer
energetic, cum reușeați să îmbinați
științele exacte cu latura artistică?
I.C.: Aritmetica, algebra, analiza
matematică, geometria, geometria
analitică mi-au fost sprijin întru

înțelegerea multor fenomene din
lumea asta, uneori complicată, alteori
neînchipuit de simplă. Gândiți-vă la
numărul de aur, la simetria întâlnită
în armonia muzicală. Gândiți-vă la
frumusețea figurilor geometrice
des invocate în educația noastră:
cercul, sfera, pătratul, cubul, conul,
trunchiul de piramidă și de con.
Vedeți matematica din formarea
acordurilor minore și majore!
Pe la șaisprezece ani, citeam
cu însuflețire caietele de folclor
ale lui Eminescu, mă înfruptam
cu nesaț din mireasma cărților
de căpătâi, consacrate: „Doine și
mărgăritărele” (Vasile Alecsandri),
„Nașterea, Nunta și Moartea” (Simion
Florea Marian), „Poezii populare
române” (G. Dem. Teodorescu). Un
om de mare anvergură mi-a adus
la Caracal, pe scenă, această din
urmă culegere, ediția 1885. Ediție
valoroasă, pe care ar fi obținut mulți
bani, dusă la un anticariat. M-a rugat
să nu-i pomenesc numele nicăieri.
I-am respectat rugămintea, dar mă
rog la Cel-de-Sus să-l aibă în pază.
Cântul tradițional s-a constituit
într-o alifie utilă fondului meu
Rep.: Aceste cărți v-au ajutat să
prindeți drag de folclorul românesc?
I.C.: Iubind literatura, m-am
apropiat de marii scriitori ai lumii:
Ovidiu, Shakespeare, Goethe,
Schiller, Heine, Hugo, Tolstoi,
Dostoievski, Esenin, Lermontov,
Eminescu, Dumas etc. Ei bine,
având acest „așternut” solid (zic eu),
mi-a fost lesne să pătrund texte și
vibrații adânci ale creației românești
tradiționale. Blaga m-a învățat să
înțeleg, „săpând”, că Miorița este
mai mult decât fatalismul despre
care sporovăie neaveniți și vrăjmași
ai neamului românesc. Inși care nu
văd pădurea de răul copacilor.
Cât timp am fost inginer energetic
de șantier la Porțile de Fier 2, am
avut urechea „ciulită” la viersul
venit de la frații noștri români de
peste Dunăre, din Valea Timocului.
Într-o seară de Sf. Ion, înainte de
1989, electricianul Prună Gheorghe
mi-a cântat Sergentul Jan, al cărui
erou se întorcea din Războiul de
Independență (1877 - 1878). Cântul
tradițional s-a constituit într-o

alifie utilă fondului meu, deschis
frumosului, ca un altar al sufletului.
Farmecul creației din vatra satului
m-a fascinat permanent.
Dumnezeu mi-a scos în cale
mari intelectuali, faruri ce mi-au
luminat direcția pe care am decis
să merg. Ei m-au încredințat că
sunt pe drumul bun, curat. Cultura,
educația și vocația m-au ajutat în
demersul ales, acela de culegător,
păstrător și interpret. O pace greu
de transpus în cuvinte, un fior înalt
mă cuprindea și încă mă cuprinde ori
de câte ori intru în posesia unui text
adânc, ce-mi învederează imagini
luminoase. Cosmos constructiv,
lucrător. Lecturile și culegerile acelor
ani m-au determinat sa fiu din ce în
ce mai exigent cu mine, m-au ajutat
să urc.
Rep.: Cine sunt cei care v-au
îndrumat în carieră? Este cineva care
v-a ajutat în mod special?
I.C.: După primele culegeri în
matricea mea spirituală, aflată pe
malul stâng al Oltețului inferior, am
avut șansa întâlnirii cu profesoara
Paula Dogăroiu, specialist valoros,
care m-a îndrumat în întreprinderea
mea temerară. De la dânsa am
priceput că sunt pe drumul cel bun.
Eram în primii ani de studenție.
Dânsa m-a învățat să frazez, să
respir, să nu cânt din gât, ci din
diafragmă. Mi-a sugerat să-mi aleg
cu mare grijă textele culese și să-mi
alcătuiesc un repertoriu cu piese
inedite, să nu imit pe nimeni.
Apoi, l-am cunoscut pe poetul,
jurnalistul, profesorul universitar
George Popescu. Acesta mi-a
ridicat ștafeta calității după fiecare
succes și m-a determinat să intru în
competiție cu mine însumi. Astfel,
am conștientizat că automulțumirea
detestă progresul.
În scurt timp l-am cunoscut pe
Constantin Arvinte, etnomuzicolog,
compozitor, dirijor al Ansamblului
„Ciocârlia” al Ministerului de Interne.
O somitate în materie. Aceasta este
tripleta de aur a începuturilor mele
în descifrarea creației tradiționale.
În ultimii ani, o înrâurire foarte
puternică asupra evoluției mele au
avut ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Române: ÎPS Teofan, Arhiepiscop
al Iașilor, Mitropolit al Moldovei și

Bucovinei; ÎPS Acad. Dr. Irineu Popa,
Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolit
al Craiovei; PS Nicodin Nicolăescu,
Episcopul Severinului și Strehaei.
Toți trei, membri ai Bisericii Ortodoxe
Române.
Mă onorează cu prietenia sa Felicia
Filip, marea soprană gratulându-mă
cu numele ION al COBZEI. Cu Felicia
Filip am concertat la Roma, în august
2011.
Nu în ultimul rând, îl menționez
aici pe poetul, jurnalistul, scriitorul,
gazetarul Miron Manega. Manega
m-a ajutat să găsesc textul integral
al cântecului Mihai Viteazul. Despre
mine, Manega a scris articole, care,
adunate, pot alcătui o carte. Mi-a
fost alături într-un moment cumplit
al vieții.
Rep.: Ați lucrat ca inginer pentru
mulți ani, v-a plăcut această profesie?
I.C.: Mult. Nu-mi închipuiam,
în facultate, ca voi trăi atâtea
satisfacții ca inginer. Am terminat
electrotehnica. Vă mărturisesc că
aceasta mi-a oferit clipe de mare
satisfacție profesională. La Porție de
Fier 2, am avut și contribuții tehnice
la utilajele de excavat și ridicat, cu
mari consecințe economice.
N-am pus glasul pe orice făcătură
de prost gust
Rep.: În ce moment ați realizat
că talentul dumneavoastră și iubirea
pentru folclor trebuie să fie pe primul
plan?
I.C.: Nulla dies sine linea (Nicio zi
fără o linie), cum spuneau romanii. În
focul pasiunii am pus vreascuri zilnic.
Am citit, am analizat, am descifrat
partituri, vocal și instrumental. Pe
stativ, în camera mea și în birou,
totdeauna am avut o partitură în
studiu. Focul despre care vă vorbesc
a ars permanent și s-a accentuat de
la an la an.
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N-am pus glasul pe orice făcătură de
prost gust, n-am căutat succesul facil,
ieftin. Am dorit să redau lăzii de zestre
a neamului românesc valori risipite,
necunoscute, amenințate cu dispariția.
Cânt din copilărie, culeg de la
șaisprezece ani, prima piesă descoperită
(„Balada fetei fugite”, Roșieni, Olt) încă nu
și-a găsit loc în imprimările mele. Trebuie
să vă mărturisesc că, din momentul în care
mi-ați adresat prima întrebare, un noian de
amintiri a năvălit asupra gândurilor mele.
Motiv pentru care va trebui să fac un pic de
efort pentru a selecta ceea ce este demn
de curiozitatea cititorilor dumneavoastră.
Sper să reușesc!
N-aș putea să vă precizez în ce
moment s-a produs trecerea pe primul
plan a talentului și iubirii pentru creația
tradițională. Observați că insist pe conceptul
creație tradițională. Să nu facem confuzia
între folclor și creația tradițională, creația
din vatra satului. Trecerea despre care
vorbiți s-a petrecut lent, în timp îndelungat,
poate în zeci de ani, așa cum creștinismul
românesc nu are un act, un document
de naștere, cu dată precisă. Cum este
Edictul de la Milano, din anul 313, emis de
împăratul Constantin cel Mare.
Rep.: De unde și cum v-ați cules
repertoriul?
I.C.: De pe întreaga arie de formare a
poporului și a limbii. Potrivit specialiștilor în
etnogeneză, aria de formare a poporului
și a limbii române se întinde din Carpații
Păduroși până la Munții Hemus (Balcani),
de la Nistru până la Capo D’Istria, în vestul
Peninsulei Balcanice.
Mânat de vorbele lui Iorga, am parcurs
mii și mii de kilometri, în interiorul și
exteriorul actualelor granițe ale României.
Foarte multe drumuri, cu bicicleta, ori pe
picioare, în Romanațiul meu drag, de la
Morunglav și Șopârlița, până la Roșieni și
Cezieni. Am făcut cercetare, cu Grigore
Leșe, la Grecești și Cezieni. Muzeul Național
al Satului „Dimitrie Gusti” m-a avut ca
invitat la simpozioane, mese rotunde,
recitaluri. Ocazii la care am învățat enorm.
Am culegeri din Bucovina, Basarabia,
Bulgaria, Serbia, Macedonia (Ohrid). Pe
scurt, am adunat cântări din toate ținuturile
locuite de români de-a lungul veacurilor.
Cu magnetofonul, cu casetofonul, cu
reportofonul, cu memoria. În tren, în sate
izolate de lume, la chermeze, la serbări și
în tabere școlare, la nunți și botezuri. Am
cules și descântece, colinde...
Rep.: Când v-ați simțit cel mai împlinit
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în carieră?
I.C.: Grea întrebare. Pentru un student,
cel mai greu moment este acela în care
profesorul examinator îl invită să-și aleagă
un subiect (N-am cunoscut o astfel
de experiență). Am cântat la Varșovia,
Teheran, Valencia, Beijing, Istanbul,
Montreal, Toronto. Am cântat în marile
capitale ale Europei: Paris, Roma, Londra,
Madrid, Budapesta, Viena, Stockholm,
Bruxelles.
Recitaluri am susținut în biserica
Mănăstirii Brâncoveanu, de la Sâmbăta
de Sus, unde m-am întâlnit cu duhul
voievodului martir și cu sceptrul de tribun
al lui Arsenie Boca. Mai pot adăuga
concerte la: Chișinău, Sofia, Pescara,
Munchen, Zaragoza, Torino, Milano,
Bergamo, Veneția, Luxemburg, Bor și
Negotin (Serbia). Am cântat în catedrale
episcopale, la Severin, Caransebeș și
Miercurea Ciuc.
A fost o mare bucurie să evoluez în
biserici ortodoxe, la Sfânta Liturghie,
pe întreg teritoriul locuit de români. Am
cântat în bisericile mănăstirilor Hurezi,
Brâncoveni, Căluiu, Malainița (Serbia),
Coșuna (Craiova), Almăj Putna (Caraș
- Severin), Vodița, Sf. Ana, Cerneți
(Mehedinți).
Unde m-am simțit împlinit, fericit? În
Catedrala Episcopală de la Drobeta Turnu
Severin, invitat de Preasfințitul părinte
episcop Nicodim. Episcopul Severinului și
Strehaiei este un sfânt printre noi, înțelept
și mobilizator, luminător și blând.
Rep.: Cât de impotantă este credința
în viața dumneavoastră?
I.C.: Credința m-a salvat în cele mai
grele momente ale vieții. Credința m-a
salvat din ghearele morții. Fără credință
aș fi murit în 2010.
Rep.: Copiii dumneavoastră nu au
urmat o carieră în muzică, v-ați fi dorit să
o facă?
I.C.: Să nu faci, Doamne voia mea!
Să faci voia ta în inima mea! Copiii mei
au primit talanți în alt domeniu. Sunt
intelectuali respectabili, consumatori de
muzică. Apreciază și respectă drumul
meu. Mă bucur plenar pentru ce fac ei și-I
mulțumesc Celui-de-Sus că performează!
Vocea, o ai sau nu o ai. Nu poate fi
dobândită. Fără acel cinci sau zece la sută
talent, nu se poate. Copiii mei au talent în
alt tărâm. Punct!
Rep.: Ați coordonat tarafuri precum
cele din Grecești și Albotina, dar și
ansambluri ca „Doina Oltului” din Slatina,

considerați că acestea reușesc să transmită
generațiilor următoare pasiunea pentru
folclorul românesc?
I.C.: De fapt, sunt trei tarafuri și
un ansamblu profesionist. Tarafurile de
la Morunglav (Olt), Grecești (Dolj) și
Albotina (Valea Timocului, Bulgaria). Cu
instrumentiști din aceste patru grupări
artistice am cântat în Bulgaria, Basarabia,
Serbia, Italia și China. Plus recitalurile din
România: București, Sibiu, Iași, Giurgiu,
Brașov, Baia Mare, Vatra Dornei, Baia de
Aramă, Brăila. Valorile tradiționale prind la
tineret pentru că au mesaj, esență, valoare
perenă. Turneele din China pot constitui
subiectul unei cărți.
Rep.: Aveți vreun sfat cu privire la
această perioadă grea prin care trecem
cu toții acum?
I.C.: Vă răspund cu slovele Sfântului
Ioan Iacob Hozevitul:
Fii pribegi ai țării mele
Necăjiți printre străini,
Nu uitați menirea voastră
De Români și de Creștini
Așteptăm potolirea acestui
vrăjmaș nevăzut
Rep.: Deși trăim timpuri pline de
incertitudine, aveți proiecte/colaborări noi
în perioada următoare?
I.C.: Poate aș avea motive să măntristez la întrebarea dumneavoastră.
Barcelona, Toledo, Figueres, Praga,
Torino, Stockholm, Bruxelles, Luxemburg,
Ohrid-Struga (Macedonia), Istanbul,
Beijing. Iată câteva din destinațiile
prevăzute în dreptul anului 2020! Pentru
câteva, organizatorii au procurat, deja,
biletele de avion. Momentan, așteptăm
potolirea acestui vrăjmaș nevăzut, virusul
Corona. Dar și cu doză de mare dârzenie,
ce nu ne omoară, ne întărește.
Tot la capitolul proiecte aș mai
include editarea unui album (două
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compact-discuri), cu piese „dospite” în
simțirea mea. Unele cântări din acest
plan mă frământă de vreo patruzeci de
ani. Lungă gestație, așa-i? Și mai e un
proiect, al altora, nu al meu, în care
am rolul central. Să nu insistați! Nu dau
amănunte.
Rep.: Considerați că acele piese
„dospite” sunt gata să fie ascultate de
publicul larg?
I . C . : S u n t va l o r i a l e c r e a ț i e i
tradiționale („Povești și doine, ghicitori,
eresuri” - Eminescu) ce-și așteaptă
ieșirea la lumină. Tezaur, imaterial, care
ți se lipește de memoria afectivă, ca
marca de scrisoare, nu-ți dă pace până
nu faci ceva demn pentru păstrarea și
redarea lui. Trecute prin veacuri, aceste
produse din vatra satului au fost supuse
filtrului meu. Filtru alcătuit cu răbdare,
umilințe, smerenie, strahe și strângere
din dinți, întemeiat pe vocație, cultură
și, nu în ultimul rând, talent. Talent! Să
fim înțeleși, nu tot ce am ascultat trece
prin acest filtru. Poluarea s-a manifestat
mereu, însă esența, mesajul, adevărul,
lumina, fiorul, vibrația înaltă au trecut
și vor rămâne veșnice. Nu știu dacă am
izbutit ce am visat, generațiile viitoare
mă vor așeza în locul cuvenit.
Rep.: În 2016 spuneați că încă
acceptați invitații la nunți și botezuri, se
mai întâmplă acest lucru? (exceptând
situația creată de pandemie)
I.C.: Botezul, nunta și înmormântarea
sunt cele trei etape cardinale în evoluția
omului pe pământ. Marile creații
tradiționale sunt legate de această
trilogie. Cum aș putea să nu cânt în
aceste momente? Da, cânt la botez, la
nuntă și la înmormântare. Datinile și
obiceiurile noastre creștine constituie
factori fundamentali de păstrare a unității
și identității poporului român.
Cristina PLEȘOIANU
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TVR 1

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		Akzente
17:00		Yanxi, palatul
			suspinelor
18:00		Maică pentru 100
		
de copii
19:00		Telejurnal
19:45		Sport
19:55		Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:00		Suferinţele creştinilor
23:00		Telejurnal
00:00		Fotbal: Spania 			Coreea de Sud
02:40		Maică pentru 100
		
de copii (R)
03:25		Sport (R)
03:35		Meteo (R)
03:40		Telejurnal (R)
04:30		Vorbeşte corect! (R)
04:35		Profesioniştii...
			cu Eugenia Vodă (R)
05:25		Universul credinţei (R)
05:55		Imnul României
06:00		România 9 (R)

HBO

07:40		Regele hoților
09:30		Marea Aventură Lego 2
11:15		O familie modernă
11:40		Un pas în
			urma serafimilor
14:05		Finaluri alternative:
		
moarte asistată
		
în America
15:15		Șefi de coșmar 2
17:05		Colette
19:00		Complotul împotriva
		
Americii
20:00		Sub acoperire de Paște
21:25		Femeile din Troia
22:30		Axios
23:10		Diavolul în carne
		
și oase
00:35		Un gigolo de doi bani
02:00		Marșul nupțial 4:
			Ceva vechi, ceva nou
03:25		De cealaltă parte
		
a justiției
06:00		Colette

PROGRAME TV
PRO TV

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

19:00		Ştirile
		
Pro Tv
20:30		Las
			fierbinți
22:15		Ştirile
			Pro Tv
22:45		Executantul
00:45		Las fierbinți
02:15		Lecţii de
			viaţă (R)
03:00		Vorbeşte
		
lumea (R)
05:00		Ce spun
			românii (R)
06:00		Ştirile Pro Tv

PRO CINEMA

08:00		Flirt la 40 de ani (R)
09:45		La bloc (R)

12:15		Cel mai lung drum (R)
14:45		Impy în Țara
			Minunilor (R)
16:30		Neil Young:
			Muzica unei vieţi
18:15		La bloc
20:30		În spatele liniilor
		
inamice 3: Columbia

ANTENA 1

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		O poveste
			încâlcită
22:15		The Wall 		
Marele Zid
23:30		Observator
00:00		Asia Express 			Drumul comorilor (R)
02:45		Mireasa (R)
04:15		Acces
			direct (R)
06:00		Observator

KANAL D

07:30		Teleshopping
08:15		SpongeBob
		
Pantaloni Pătrați
08:45		Teleshopping
09:15		Dragoste și ură
11:00		Puterea dragostei
12:00		Știrile Kanal D
13:00		În căutarea
			adevărului
15:00		Teo Show
17:00		Puterea dragostei
19:00		Știrile Kanal D
20:00		Mă numesc Zuleyha
22:00		Medici: Conducătorii
			orașului Florența
23:00		Știrile Kanal D (R)
00:00		Puterea dragostei (R)
02:30		Teo Show (R)
04:30		În căutarea
			adevărului (R)
06:00		Teleshopping
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		Casa: construcţie
			şi design (R)
12:00		Teleshopping
14:00		Sănătate cu stil (R)
14:30		Teleshopping
15:05		Focus
16:00		Capri
17:00		Sacrificii în
			numele iubirii
18:00		Focus 18
19:00		Mama mea
		
gătește mai bine
20:00		Răzbunarea tigrului alb
22:00		Starea naţiei
23:00		Cronica cârcotaşilor
01:00		Răzbunarea
			tigrului alb (R)
03:00		Mama mea
		
gătește mai bine (R)
03:30		Nimeni nu-i perfect
04:00		Pasiune și speranță

NAŢIONAL TV

08:15		Vouă
08:30		Opriţi timpul!
10:45		Vouă
11:45		Baronii
12:45		Teleshopping
13:00		Ştiri Naţional TV
13:15		Vouă
13:30		Baronii
14:00		Teleshopping
14:15		Vouă
14:30		Noblețe (R)
15:45		Vouă
16:00		Teleshopping
16:15		Destine rătăcite (R)
17:15		Miezul problemei
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Dragoste si ura
21:00		Doi superpolițiști
23:30		Rambo (R)
01:30		Miezul problemei (R)
02:45		Albumul Naţional
04:30		Baronii
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PRO 2

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)

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		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)

DISCOVERY CHANNEL

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

EUROSPORT

07:00		Schi alpin:
			Cupa Mondială
09:30		Tenis: Openul
			Statelor Unite
11:00		Tenis: Openul australian
12:30		Snooker: Seria
			Home Nations
15:00		Ciclism:
			Turul Franţei
20:00		Tenis: Openul Franţei,
			la Arenele Roland
			Garros, Paris
23:00		Jocurile olimpice:
			Galeria vedetelor 			Atena 2004
00:00		Motociclism:
		
Campionatul Mondial
			de anduranţă FIM
02:30		Ciclism: Turul Franţei
04:00		Schi alpin:
			Cupa Mondială,
		
la Wengen,
		
în Elveţia

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Un apel sau o scrisoare calda
si plina de iubire ar putea sa iti
vina azi de la un iubit sau prieten
apropiat care nu este in prezent
in oras.
Vei dori din toata inima ca el
sau ea sa fi fost acasa!

Astazi ai putea descoperi un
talent pentru investitii, imobiliare
sau o alta forma de gestionare a
banilor pe care nu ai crezut ca il ai.
Oportunitatea de a face o investitie
ar putea sa iti permita sa faci pasi
spre cresterea veniturilor.

S-ar putea sa te trezesti
astazi simtindu-te un pic
neplacut si fara nici un chef.
Ai putea aspira la nimic mai
stralucitor decat sa petreci
ziua fara alte distractii dar cu o
carte buna.

Unele cautari sufletesti destul
de grele ar putea dezvalui ca a venit
momentul sa folosesti un talent
pe care l-ai avut intotdeauna, dar
niciodata nu l-ai dezvoltat. Acest
lucru nu ar putea implica altceva
decat o mica practica.

Arati bine si abilitatile tale
sociale sunt la apogeu. Prin
urmare, evenimentele sociale si
activitatile de grup la care ai putea
participa astazi ar putea fi cele mai
satisfacatoare si benefice pe care
le-ai cunoscut de mult timp.

Astazi ai putea gasi
o modalitate de a iti pune
inventivitatea si ingeniozitatea sa
functioneze astfel incat sa poti
inainta in cariera si sa-ti cresti
veniturile. Ai putea sa te implici si in
proiecte artistice de un fel.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Un studiu intens al filozofiei,
religiei sau al unei alte scoli te-ar
putea gasi implicat intr-un grup
care iti impartaseste interesul
pentru un anume subiect. Sunt
sanse sa intalnesti un potential
partener romantic.

Romantismul ar trebui sa fie
astazi in varful listei de prioritati. Ar
trebui sa te simti mai ales calduros,
iubitor si pasionat. Romanele
si filmele romantice ar putea fi
deosebit de atragatoare, asa cum
ar putea fi o seara intima cu un iubit!

O lipsa de comunicare din
partea partenerului tau, poate, a
unui partener de afaceri te poate
determina sa simti incertitudinea
cu privire la relatie.
Evita sa cazi in aceasta
capcana.

Momentul potrivit pentru a
solicita o majorare sau pentru
a solicita o promotie sau
chimbarea locului de munca ar
putea sa iti vina astazi, dar ar
fi bine sa te folosesti de el sau
vei pierde ocazia.

Dragostea si romantismul
sunt cu siguranta pe agenda ta
de astazi, si ar trebui sa te simti
cald, pasionat si deosebit de sexy.
Probabil ca arati destul de atractiv,
iar partenerii romantici ar putea
sa iti para deosebit de atragatori.

Un prieten sau membru al
familiei s-ar putea simti destul
de sumbru si nu este deschis la
comunicare.
El sau ea te-ar putea face sa te
intrebi daca ai facut ceva gresit sau
e suparat pe tine.
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PMP Dolj: Românii au dreptul să știe
cum se cheltuiesc banii publici
evitate orice tentații sau practici
birocratice excesive menite a bloca
accesul cetăţenilor la informaţiile
privind activităţile instituţiilor
statului”- a precizat deputatul Ion
Cupă, lider al PMP Dolj.
O astfel de Ordonanță de
Urgență ar crea beneficii majore
în ceea ce priveşte transparenţa
guvernamentală, prevenirea actelor
de corupţie, informarea în timp real a
cetăţenilor dar şi reducerea birocraţiei
prin valorificarea tehnologiilor
electronice.
Biroul de Presă PMP Dolj

Deputat Ion Cupă,
Președinte PMP Dolj:
„Cerem ca inițiativa noastră
legislativă privind creșterea
transparenței în acțiunea
administrațiilor publice să
fie deblocată și transpusă
în lege prin adoptarea unei
ordonanțe de urgență”
În condițiile în care Starea de
Urgenţă instituită de Preşedinte şi
ordonanţele militare succesive au
scurtat semnificativ termenele privind
derularea achiziţiilor publice, obligația
de transparență a statului român, a
administrațiilor publice locale crește,
o dată în plus.
Românii au dreptul să ştie, peste
tot în țară, deci și în județul Dolj, ce
bani încasează statul şi instituţiile sale
şi pe ce îi cheltuieşte, fie că vorbim de
salariile angajaţilor sau de contractele
de achiziții.
PMP a depus în urmă cu mai mult

timp o inițiativă legislativă privind
creșterea transparenței modului de
cheltuire a banului public. Din păcate
PSD a blocat, pe timpul guvernării
sale, acest proiect de lege.
Cerem Guvernului Orban
adoptarea unei ordonanţe de urgenţă
prin care să transpună în lege această
iniţiativă a PMP, blocată la Camera
Deputaţilor.
Proiectul PMP prevede
introducerea obligaţiei de a publica
online, pe site-ul instituţiilor, toate
informaţiile de interes public cu
privire la venituri şi cheltuieli privind
administraţiile publice, obligativitatea
publicării informaţiilor legate de
achiziţiile publice, achiziţiile sectoriale
şi concesiunile de lucrări şi servicii,
respectiv lista de contracte încheiate
de instituţiile publice.
„Ținând cont de toate provocările
impuse de măsurile de distanţare
socială, digitalizarea şi transparenţa
informaţiilor trebuie să fie priorităţi de
prim rang. Românii au dreptul să ştie
ce bani încasează statul şi instituţiile
sale şi pe ce îi cheltuieşte. Trebuie

PUBLICITATE
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Portarul naționalei feminine de handbal te învață
ce să faci în izolare!

Yuliya Dumanska (23 de ani) nu s-a plictisit în perioada de izolare și le dă recomandări celor care nu știu
cum să-și umple timpul petrecut acasă.
Pandemia de Coronavirus a întors pe
dos viața tuturor. Sportivii o resimt cel mai
mult, pentru că din persoanele active,
obișnuite să fie mai mereu pe drumuri, au
ajuns să stea „închise” în casă.
Este și cazul portarului echipei
naționale feminine de handbal a
României, Yuliya Dumanska. Goalkeeperul nu duce însă lipsă de inspirație în ceea
ce privește activitățile pe care le are.
Din contră! Sportiva campioanei SCM
Rm. Vâlcea îi sfătuiește pe cei care se
plictisesc să-i urmeze exemplul.
„Îmi place foarte mult să învăț limbi
străine, limba preferată este engleză, iar în
perioada asta, ca să nu uit și să progresez,

am două cărți în limba engleză. „Reflections
of a man” este o carte foarte interesantă,
sunt niste citate care mă inspiră și îmi plac.
Am comandat și a doua parte a ei. Îmi
place foarte mult să citesc în engleză. Ca
să nu uit limba ucraineană am primit cadou
de la mama mea „The secret power”, este
în limba ucraineană. Este foarte importantă
pentru mine pentru că este de la mama și
suntem la mare distanță, granițele sunt
închise, așa că noi vorbim de la distanță.
Una este să fii acasă alături de familie și cei
dragi și alta la mii de kilometri distanță. Numi pare rău că sunt aici, că am făcut acest
sacrificiu, pentru că îmi place foarte mult
ceea ce fac” – Yuliya Dumanska, portarul

echipei naționale feminine de handbal a
României.
Yuliya vede partea plină a paharului
în această perioadă și face lucrurile
pentru care mod normal nu ar avea timp.
Dar nu exclude orele de pregătire fizică
individuală.
„Ma trezesc la ora 8 - 8.30, ca
niciodată. Am început să gătesc, pentru
că am mult timp liber, am făcut banana
cake, desertul meu preferat pe care l-am
descoperit recent. Fac curățenie, am
tot timpul din lume... mereu am fost pe
fugă, dimineața la antrenament, apoi la
masă, apoi o oră și jumătate de odihnă,
imediat după am vizionare și apoi al

doilea antrenament. Am avut o viață
foarte activă, iar acum e una linișitită,
am timp de toate. Am timp să citesc, să
cânt, să desenez, să scriu pe blog. Este
ciudat să stai atât în casă, să faci exerciții
în cameră sau pe balcon, dar nu avem ce
face, ne adaptăm. Eu cred că în curând
se va termina cu bine toată această
perioadă. Fac două antrenamente pe
zi, unul dimineața, de 80 de minute, al
doilea după-amiază, de la 18 - 19.30.
Fac cardio, mobilitate și exerciții specifice
pentru portari” - Yuliya Dumanska,
portarul echipei naționale feminine de
handbal a României.
SPORTSNET GROUP

DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare Sudoku, Luni 13 Aprilie 2020
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Mirel Rădoi: „Prin acest meci cu
pandemia, ne calificăm ca oameni”

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Selecționerul naționalei de fotbal
a României, Mirel Rădoi, a avut
un mesaj pentru toți suporterii
tricolorilor, pentru toți românii. Se
apropie Paștele, iar apropierea de cei
dragi este destul de complicată într-o
perioadă în care coronavirusul pune
în pericol viețile oamenilor.
Federația Română de Fotbal
a făcut public mesajul pe care
Mirel Rădoi l-a avut pentru români.
Selecționerul îndeamnă la răbdare,
pentru o calificare, nu la EURO sau la
Mondiale, ci o calificare pentru viață,
ca oameni.
„Dragi coechipieri,
Da, așa v-am simțit mereu ca
jucător, așa vă simt și acum! Am
știut tot timpul că voi sunteți acolo,
din tribună, coechipierii mei. Că nu
e nevoie să vă văd, prins în fazele
de joc, e suficient doar să vă aud și
mă pot baza pe voi, exact ca pe un
coleg de echipă incredibil de valoros.
Să vă știu alături de mine a însemnat
și înseamnă mai mult decât pot
spune în cuvinte. Iar ca selecționer
al României, gândul că așteptăm
împreună bucuria fotbalului mă face
mândru și îmi dă speranță. În această
perioadă grea, avem nevoie să știm
că ceilalți sunt bine, chiar dacă nu
îi vedem. Prin grija noastră, chiar
și din depărtare, le facem bine. E o
PUBLICITATE

provocare nouă pentru toți. Dar știți
că eu nu mă temeam niciodată de
provocări pe teren, ei bine, sunt și
eu convins azi că nu e loc de teamă
pentru niciun român. E nevoie doar
de răbdare, grijă și responsabilitate.
Dacă la Euro U21 am reușit să vă
bucurăm, fiți convinși că va veni
vremea să o facem și cu naționala
de seniori. Vara trecută, băieții noștri
și-au depășit limitele, iar parametrii

lor fizici la turneul final din Italia și
San Marino au fost incredibili. Acum,
trebuie să demonstrăm noi, prin
echilibrul psihic și înțelepciunea pe
care le avem, că putem să depășim
parametrii firești în viața de zi cu zi.
Că putem să avem grijă de noi și de
familiile noastre. Și putem! Nu vă
promit că vom câștiga toate partidele
pe teren. Dar vă promit că la finalul
fiecăreia dintre ele, ne vom putea
PUBLICITATE

privi în ochi, ca adevărații coechipieri.
Eu și voi, românii mei minunați. Și că
în acel moment vom ști, fără cuvinte,
că fiecare din noi a făcut totul pentru
victorie. Asta vă rog și acum. Să ne
promitem că facem totul, pentru noi
și ai noștri. E mai important decât
orice din fotbal. Pentru că acum, prin
acest meci cu pandemia, ne calificăm
ca OAMENI.
Vă îmbrățișez, Paște Fericit!”
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Ivan: „Noi am suferi dacă s-ar juca
fără public!”

Andrei Ivan apreciază că pandemia care a zguduit mapamondul se va stinge curând.
În caz contrar, atacantul CSU consideră că echipa ar merita să încheie pe doi campionatul
Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
CSU Craiova este prima echipă din
Liga 1 care a reluat antrenamentele.
Andrei Ivan se pregătește atât sub
comanda lui Cornel Blejan, dar și
împreună cu familia pe stadionul din
Moreni: „O să ne fie greu tuturor
când o să revenim, după o pauză aşa
mare. Am început antrenamentele
cu echipa, în reţea, durează 48 de
minute şi recunosc că e foarte greu,
au intensitate foarte mare. Mă duc
în fiecare zi şi alerg la stadionul din
Moreni, unde am copilărit, mă simt
foarte bine. Iau şi mingea, trag la
poartă. Mi-e foarte greu singur, aşa
că vin mereu cu mine şi tatăl meu şi
sora mea şi îi pun să stea în poartă”,
a spus jucătorul într-o intervenție la
Oltenia TV.
Atacantul e de părere că intrarea
în normalitate se va face în scurt
timp: „Cred că în 2-3 săptămâni se
va duce toată pandemia şi se va relua
campionatul, nu se va termina aşa.
Dacă ar rămâne aşa, ar trebui să se
ia doar meciurile din sezonul regulat,
când am terminat pe locul 2. O pauză
atât de mare nu am avut decât când
eram în Rusia. M-am plictisit deja
şi vreau să joc din nou. O să am

motivaţie şi mai mare după această
pauză mare. Vom da totul să câştigăm
titlul. Dorinţa mea este să câştig un
trofeu cu Universitatea, fiindcă nu
eram aici când s-a câştigat Cupa şi
am văzut ce atmosferă a fost atunci”.
Jucătorul a reiterat că se simte cel
mai bine pe postul lui Mihăilă, dar e
dificil să determine staff-ul tehnic să
facă rocada: „Am 2 goluri marcate şi
câteva penalty-uri scoase. Mă simt
bine şi chiar dacă joc bine lumea nu
apreciază, fiindcă vor mai mult de la

mine, vor să marchez. Cu moralul
stau bine. Mie mi-ar plăcea să joc
în stânga, dar acolo joacă Mihăilă,
un jucător foarte bun. M-am întors
la Craiova şi pentru a putea prinde
echipa naţională. La noi la Craiova

suntem împinşi de suporteri, e
spectacol, noi am suferi dacă s-ar
juca fără public. Sincer, am revenit la
Craiova şi pentru suporteri. Mă simt
acasă la Craiova”, a mai spus Andrei
Ivan pentru sursa citată.
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