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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

01.04

09:00 - 17:00 Fratoştiţa PTA 1 Fratoştiţa - circ. 2

08:00 - 12:00 Craiova PT 321 - str. Împăratul Traian, zona blocurilor: 
H1 - H10, C14, C15, C17, C21 - C23, C16 A, 
C16 B, străzile: Înfrăţirii, Sfinţii Apostoli, 
Mihail Moxa, zona blocurilor: 8a, 8b, 8c, 10a, 
10b, 10c, 10d, 10e, N5, N10

11:00 - 16:30 Craiova PT 539 - străzile: A. I. Cuza, Mihail Moxa, 
Calea Bucureşti, zona blocurilor: 8a, 8b, 8c, 
8d,  10a, 10b, 10c, 10d, 10e,  C22, C28, Fast 
food - Mc Donald’s, C 16 A, E 10, C.T.

09:00 - 17:00 Moţăţei PTSol SRP 18  Moţăţei, PT terţi: PTAB OUAI 
Moţăţei Gară

09:00 - 17:00 Băileşti PTA 7 Oraş Băileşti - circ. 3

09:00 - 17:00 Amărăştii de 
Jos PTA 5 Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00 Craiova PT 520 - str. Alexandru Macedonski - parţial27.03

09:00 - 17:00 Fratoştiţa PT 520 - str. Alexandru Macedonski - parţial

29.03

Crucea Roşie Română lansează campania naţională de 
strângere de fonduri „România salvează România”

* Donaţii prin sms la 8827 cu valoare de 2 euro/sms
* Donaţii online pe www.crucearosie.ro

Crucea Roşie Română lansează 
campania naţională de strângere de 
fonduri „România salvează România” 
în cadrul căreia se pot dona 2 euro prin 
numărul special de SMS 8827, valabil 
în toate reţelele de telefonie mobilă din 
ţară, fără costuri suplimentare.

Donaţi i pot f i făcute şi prin 
intermediul site-ului Crucii Roşii 
R o m â n e :  w w w. c r u c e a r o s i e .
ro sau direct în contul campaniei 
RO59BRDE410SV24517324100 (Lei), 
deschis la BRD Agenţia Piaţa Romană.

Iuliana Tudor, jurnalist TVR, 
ambasador al Crucii Roşii Române 
este ambasadorul oficial al campaniei 
umanitare de strângere de fonduri 
‘România salvează România’.

„În aceste vremuri incerte, ştim sigur 
un lucru: bunătatea şi solidaritatea ne 
fac mai puternici. Pandemia COVID19 
este o urgenţă de sănătate globală care 
afectează viaţa şi programul zilnic al 
fiecărei persoane. Am credinţa că fiecare 
dintre noi poate ajuta la înfrângerea 
acestui virus. Este timpul să fim uniţi, 
este timpul să ne implicăm. Salvarea vine 
de la noi. România salvează România!”, 
a declarat Iuliana Tudor, ambasador al 
Crucii Roşii Române.

De 144 de ani, Crucea Roşie Română 
a fost alături de populaţie, în prima 
linie a asistenţei umanitare, în cele mai 
dificile perioade - inclusiv două războaie 
mondiale. Pandemia coronavirus de 
acum nu face excepţie. Încercăm prin 
toate mijloacele să venim în ajutorul 
tuturor categoriilor sociale afectate de 
pandemie. Avem nevoie de ajutorul 
tuturor celor care pot susţine acţiunile 

noastre umanitare.
„Prin contribuţia tuturor, vom putea 

ajuta unităţile sanitare şi vom sprijini cât 
mai multe persoane vulnerabile care se 
confruntă cu dificultăţi materiale severe 
şi fac faţă cu greu acestei perioade de 
stres. Este momentul să ne implicăm 
şi să fim responsabili pentru viitorul 
acestei ţări. România salvează România”, 
a declarat Ioan Silviu Lefter, director 
general Crucea Roşie Română.

Donaţiile colectate vor fi utilizate 
pentru:

* Dotarea unităţilor sanitare 
de pe întreg teritoriul României cu 
aparatură medicală şi materiale de 
strictă necesitate în tratarea persoanelor 
infectate COVID-19

* Ajutor cu materiale de protecţie 
pentru personalul angajat din instituţiile 
care asigură permanenţă în cadrul 
instituţiilor din subordinea MAI, MAPN, MS.

* Ajutor cu pachete alimentare şi 
pachete igienice pentru persoanele 
vulnerabile aflate în izolare la domiciliu, în 
limita resurselor disponibile, şi în strânsă 
legătură cu autorităţile locale.

* Ajutor pentru centrele de carantină 
din ţară, în limita resurselor disponibile, şi 
în strânsă legătură cu autorităţile locale.

Încă de la începutul acestei perioade 
de criză, Crucea Roşie Română s-a aflat, 
conform mandatului său, în colaborare 
permanentă cu autorităţile naţionale şi 
locale şi a oferit sprijin logistic, uman şi 
material pentru a consolida răspunsul 
acestora în pandemia COVID-19.

Până în prezent Crucea Roşie 
Română:

- A primit de la persoane juridice 

donaţii în bani în valoare de 2 600 000 
euro şi a achiziţionat 375 000 de mănuşi 
de protecţie, 300 combinezoane, 1130 
litri dezinfectanţi ce au fost distribuite la 
nivel naţional prin intermediul filialelor 
sale.

- A demarat achiziţii pentru: 10 
aparate de testare rapidă COVID19, 
300 de kituri pentru aparatele de testare 
rapidă cu care se pot testa 7000 de 
persoane, 5 ventilatoare mecanice, 1 
000 000 măşti de protecţie.

- A primit materiale de igienă în 
valoare de 72 000 euro pe care le-a 
distribuit, prin intermediul filialelor sale, 
la centrele de carantină, unităţi medicale, 
persoane vulnerabile aflate in izolare/
autoizolare, însumând peste 5500 de 
pachete cu produse de igienă.

- Pentru 5 centre de carantină (jud. 
Timiş, Satu-Mare, Sălaj, Vrancea şi în 
Bucureşti), Crucea Roşie Română a 
asigurat din depozitele proprii produse 
de igienă, apă, lenjerii, produse de 
curăţenie, paturi, pături, şi alte materiale 
de strictă necesitate.

- Prin intermediul programului Banca 
de Alimente şi al donaţiilor de la furnizori, 

au fost colectate şi distribuite persoanelor 
vulnerabile aflate în carantină şi / 
autoizolare, peste 300 pachete cu 
alimente de bază de 12 kg în valoare de 
90 de lei fiecare şi 200,000 de iaurturi.

- Cu sprijinul Guvernului României, 
implementează o campanie naţională de 
informare şi conştientizare a populaţiei 
pentru limitarea răspândirii pe teritoriul 
României a noului coronavirus. Au fost 
tipărite 250 000 de broşuri informative, 
20 000 de afişe care au fost distribuite 
la nivel naţional în mediul urban şi rural 
cu sprijinul voluntarilor.

- În colaborare cu UNICEF România 
a elaborat materiale de informare pentru 
copii şi părinţi cu privire la COVID19 ce au 
fost postate pe siteul www.crucearosie.
ro şi www.unicef.org/romania

Crucea Roşie Română îndeamnă 
populaţia să respecte indicaţiile 
autorităţilor şi să se informeze din surse 
sigure stirioficiale.ro www.crucearosie.
ro, www.ms.ro’, www.dsu.mai.gov.ro, 
ww.insp.gov.ro.

#Stăm acasă! 
#România salvează România

Crucea Roşie Română



Camelia SÂRBU
office@jurnalulolteniei.ro
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Apelul procurorilor în cazul 

minorului craiovean acuzat de 
ultraj se reia în luna mai

Curtea de Apel Craiova a 
anunțat, ieri, că amână 
pentru data de 25 mai 
judecarea apelului 
procurorilor împotriva 
sentinței prin care 
Tribunalul Dolj l-a achitat 
pe craioveanul Antonio 
Galiceanu, un minor în 
vârstă de 16 ani, acuzat 
de comiterea infracțiunii 
de ultraj combinat cu 
tentativă de omor, după 
ce a lovit intenționat 
cu mașina pe care o 
conducea, fără permis, 
o agentă de poliție de la 
Secția 6 Craiova. Minorul 
refuzase să oprească la 
semnalele oamenilor 
legii, fusese urmărit 
pe mai multe străzi din 
municipiu și polițista 
făcea parte dintr-un 
echipaj care încerca 
blocarea acestuia în trafic. 
Minorul a fost reținut 
pe 27 iulie 2018, însă 
Tribunalul Dolj a respins 
propunerea de arestare a 
acestuia. Hotărârea care 
va fi pronunțată la Curtea 
de Apel Craiova va fi 
definitivă.

Judecarea apelului declarat de 
procurorii de la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Dolj împotriva 
sentinței prin care, pe 3 iul ie 
2019, Tribunalul Dolj l-a achitat pe 
Antonio Galiceanu, de 16 ani, din 
Craiova pentru ultraj combinat cu 
tentativă de omor asupra polițistei 
Mădălina Cristina Gheorghe a fost 

amânată de Curtea de Apel Craiova, 
termenul fiind schimbat la data de 
25 mai a.c., din cauza epidemiei de 
Coronavirus: „Conf. ord. de serviciu 
nr.2 din 11.03.2020 și Hot. CSM nr. 
191/2020. preschimbă termenul la 
25.05.2020”, se arată în încheierea 
de ședință a instanței.

Reamintim că, pe rolul Tribunalului 
Dolj s-a înregistrat, pe 6 august 2018, 
dosarul în care procurorii Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Dolj l-au trimis 
în judecată pe Antonio Galiceanu, de 
16 ani, din Craiova, în sarcina căruia 
s-a reținut comiterea infracțiunii 
de ultraj combinat cu tentativă de 
omor. Minorul nu a oprit la semnalul 
făcut de un echipaj de poliţie şi a 
lovit cu autoturismul o polițistă de la 
Secţia 6 Craiova, Mădălina Cristina 
Gheorghe, cauzându-i mai multe 
leziuni. În rechizitoriul întocmit la 
finalizarea cercetărilor, procurorii au 
reținut următoarea stare de fapt: 
„în noaptea de 13/14.03.2017, în 
jurul orei 01:00, în timp ce se aflau 
în exercitarea atribuţiilor de serviciu 
pe raza municipiului Craiova, agenţii 
de poliţie Gheorghe Mădălina şi 
Roşca Alexandru din cadrul Secţiei 
6 Poliţie Craiova au fost solicitaţi să 
acorde sprijin unui alt echipaj de 
poliţie, care urmărea un autovehicul 
ce nu oprise la semnal. În această 
împrejurare, cei doi agenţi de poliţie 

au pornit în urmărirea autoturismului 
respectiv, împreună cu agentul Dinu 
Florin, care conducea autospeciala 
MAI. În timp ce se aflau pe strada 
Dorobanţilor, cu autospeciala din 
dotarea poliţiei, având semnalele 
acustice şi luminoase în funcţiune, 
din sens opus au observat venind 
autoturismul marca Opel, condus de 
către inculpatul Galiceanu Antonio 
Sorin. În această împrejurare agent 
de poliţie Gheorghe Mădălina, care 
se afla pe bancheta din spate a 
autospecialei, în partea stângă, 
a deschis portiera, a coborât din 
autoturism şi a făcut semnal de oprire 
autoturismului marca Opel, condus 
de către inculpat. Conducătorul 
autovehiculului a ignorat semnalul 
regulamentar de oprire şi a accelerat 
lovind autoturismul de poliţie la nivelul 
portierei din partea stângă spate, 
care era întredeschisă şi în spatele 
căreia se refugiase ag. de poliţie 
Gheorghe Mădălina, pentru a se feri. 
Ca urmare a impactului persoana 
vătămată, Gheorghe Mădălina, a 
fost prinsă între portieră şi pragul 
autoturismului, lovindu-se cu capul 
de geamul portierei care s-a spart”. 
Medicii legiști au stabilit că polițista 
a suferit leziuni de violenţă care au 
putut fi produse în condiţiile unui 
accident de circulaţie şi au necesitat 
4-5 zile îngrijiri medicale. „În cazul 

de faţă, fapta de tentativă de omor 
intră în conţinutul laturii obiective a 
infracţiunii de ultraj, întrucât a fost 
comisă împotriva unui poliţist aflat în 
exercitarea atribuţiunilor de serviciu”, 
au mai reținut procurorii.

I n cu l pa tu l  ş i - a  con t i nua t 
deplasarea fiind urmărit de celălalt 
echipaj de poliţie care, în cele din 
urmă, a reuşit să-l oprească şi să-l 
identifice. Astfel, s-a constatat că 
inculpatul Galiceanu Antonio Sorin, 
în vârstă de 16 ani, care nu poseda 
permis de conducere era însoţit de 
alţi trei minori. Pentru conducere fără 
permis minorul a fost deja condamnat 
la măsura educativă neprivativă 
de libertate a supravegherii pe o 
durată de 3 (trei) luni, în septembrie 
2017, cauza fiind instrumentată de 
Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Craiova.

Pe 27 iulie 2018, procurorul de caz 
a emis ordonanță de reținere pentru 
24 de ore a lui Antonio Galiceanu, 
care a ajuns în arestul IPJ Dolj. A 
fost prezentat Tribunalului Dolj, 
care a respins arestarea preventivă, 
măsura fiind aceeași și la Curtea de 
Apel Craiova.

Dosaru l  v i zând  comi te rea 
infracțiunii de ultraj a fost analizat în 
camera preliminară de la Tribunalul 
Dolj, iar judecătorii au decis că poate 
începe procesul, care s-a judecat cu 
inculpatul în stare de libertate.

Pe 3 iulie anul trecut, a fost 
pronunțată sentința pe fond: „achită 
pe inculpatul Galiceanu Antonio-Sorin 
pentru săvârşirea infracțiunii de ultraj 
prevăzută de art.257 alin.1 și 4 din 
Codul penal combinate cu art.32 
raportat la art.188 alin.1, art.189 
alin.1 lit.d din Codul penal. Admite 
în parte acțiunea civilă formulată 
de partea civilă Gheorghe Mădălina 
Cristina și obligă pe inculpatul 
Galiceanu Antonio-Sorin în solidar 
cu partea responsabilă civilmente 
Galiceanu Vicențiu Raul să plătească 
părții civile suma de 5.000 lei, 
reprezentând daune morale. În 
baza art.275 alin.1 lit.c din Codul de 
procedură penală obligă pe inculpatul 
Galiceanu Antonio-Sorin la plata 
sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli 
judiciare avansate de stat. Cu apel în 
termen de 10 zile de la comunicare. 
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 
3.07.2019”.
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Oamenii de afaceri din Gorj se implică în 
bătălia cu noul coronavirus

Mai mulți oameni de afaceri se vor 
implica în bătălia cu noul coronavirus. 
Medicii gorjeni au luat legătura cu 
diferite persoane ce pot da o mână 
de ajutor, iar în urma discuțiilor se 
pare că  Spitalul Județean de Urgență 
Târgu Jiu va primi o linie completă 
PCR, pentru testarea și diagnosticarea 
certă a pacienților infectați.

„La inițiativa unui grup de medici 
ai Spitalului Județean de Urgență 
Tg-Jiu – Niculescu Bogdan, Grigorian 
Magdalena, Huzu Maddy, Morega 
Adela și Lăcătușu Eugen – mai 
mulți oameni de afaceri din Tg-Jiu 
au fost de acord să achiziționeze o 
linie completă PCR, pentru testarea 
și diagnosticarea certă a pacienților 
infectați COVID-19, și să doneze 
respectivul laborator genetic Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu, 

cu titlu gratuit. Este o linie care va 
permite diagnosticul genetic și pentru 
altă patologie infecțioasă pe viitor, 
deci este deosebit de util pentru un 
spital județean“, a transmis medicul 
Bogdan Niculescu, șeful Secției de 
Ortopedie, pe pagina sa de Facebook

Medicul speră că în aproximativ 4 
săptămâni să se poate efectua teste 
în noul laborator. Șeful Secției de 
Ortopedie spune că după ce proiectul 
va fi finalizat, vor fi făcute publice 
și numele celor ce s-au alăturat 
doctorilor în lupta cu virusul.

„Ne-am mobilizat, împreună 
cu conducerea spitalului, pentru 
a face funcțional în cel mai scurt 
timp posibil acest laborator, pentru 
ca în decurs de patru săptămâni 
să reușim să furnizăm și primele 
rezultate pacienților județului Gorj. 
Pe măsura ce vom avansa cu 
proiectul nostru, vom da publicității, 
etapizat, stadiul în care ne aflăm, 
iar, la final, când vom reuși să 

finalizăm acest laborator, vom face 
publice și numele persoanelor și a 

firmelor implicate în acest proiect“, 
a mai spus Bogdan Niculescu.

Jandarmii gorjeni: 
„Împreună pentru 

sănătatea dumneavoastră”

J a n d a r m i i  d i n  c a d r u l 
Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Gorj sunt la datorie la orice oră. 
Aceștia îi țin la curent pe gorjeni 
cu acțiunile pe care le desfășoară 
în diferite momente ale zilei, ba 
chiar și noaptea. Luni dimineața, pe 
pagina de Facebook a jandarmeriei, 
oamenii s-au trezit cu mesajul: „Bună 
dimineaţa! Indiferent de vreme, 
suntem acolo unde este nevoie 
de noi. Vă rugăm să respectaţi 
recomandările autorităţilor! Staţi 
în casă! Ieşiţi din locuinţă numai 
pentru a merge la serviciu sau pentru 
urgenţe. Suntem prezenţi pentru 
sănătatea dumneavoastră!”.

Comunicarea jandarmilor nu s-a 
oprit acolo. Marți, agenții au postat 
fotografii din timpul nopții, în care  
executau acţiuni pentru a asigura 
respectarea prevederilor Ordonanței 
Militare nr. 2/2020. Imaginile au fost 
însoțite de un alt mesaj:

„Împreună pentru sănătatea 
dumneavoastră! Respectaţi toate 
recomandările autorităţilor. Ieşiţi 
din locuinţă numai pentru a merge 
la serviciu sau pentru urgenţe. 
Jandarmii împreună cu polițiștii 
execută acţiuni pentru a asigura 
respectarea prevederilor Ordonanței 
Militare nr. 2/2020”.

Cătălin ANGHEL

Un bărbat și-a bătut tatăl 
în vârstă de 79 de ani

Un bărbat, în vârstă de 47 de 
ani, din municipiul Petroşani, judeţul 
Hunedoara, ar fi exercitat acte de 
violent asupra tatălui său de 79 de 
ani. Poliţiştii din cadrul Secției 6 
Poliţie Rurală Târgu Cărbunești, au 
fost sesizaţi prin apelul 112 cu privire 
la actele de violență petrecute pe un 
teren agricol din comuna Aninoasa.

„Din cercetările efectuate de 
poliţişti a reieşit faptul că un bărbat, 
de 47 de ani, din municipiul Petroşani, 
judeţul Hunedoara,  în timp ce se 
afla pe un teren agricol din comuna 

Aninoasa, pe fondul unui conflict 
spontan, ar fi exercitat acte de 
violent asupra tatălui său de 79 de 
ani. La fața locului a fost solicitat un 
echipaj al ambulanței care a acordat 
primele îngrijiri bărbatului, acesta 
fiind transportat la spital pentru 
acordarea de îngrijiri medicale”, se 
arată într-un comunicat al IPJ Gorj.

În cauză s-a întocmit dosar penal, 
poliţiştii continuând cercetările sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de  
lovire sau alte violențe.

Cătălin ANGHEL
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Constantin Rădulescu vrea aparat de 
testare coronavirus în județul Vâlcea

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Vâlcea, Constantin Rădulescu, 
le va propune aleşilor judeţeni 
să aloce bani pentru aparatul de 
testare COVID-19. Astfel, medicii 
vor beneficia de o mână de ajutor 
în plus și se pare că deja există un 
spațiu în care aparatura ar putea fi 
montată.

„Am luat decizia şi voi propune 

consilierilor judeţeni să punem 
la dispoziţie finanţarea pentru 
achiz i ţ ionarea unui aparat de 
testare coronavirus. Aparatul, după 
cum ştiţ i, va fi amplasat într-
un spaţiu la Spitalul Vechi, chiar 
lângă Secţia de Boli Infecţioase. 
În momentul de faţă avem toate 
problemele rezolvate legate de 
spaţiu, în sensul în care vom asigura 
inclusiv apa caldă, căldură. Spaţiul 
este igienizat, iar DSP-ul a efectuat 
verificări”, susţine preşedintele CJ 
Vâlcea, Constantin Rădulescu.

Foto: voceavalcii

Piețele din Râmnicu Vâlcea rămân deschise

Autoritățile din Râmnicu Vâlcea 
au luat decizii importante în ceea 
ce priveşte pieţele agro-alimentare 
Centrală, Nord şi Ostroveni. Activitatea 
se va desfăşura în continuare, dar, 
prin intermediul salariaţilor Pieţe Prest 
SA – entitatea care le administrează 
– nu se va permite accesul simultan 
a mai mult de 20 de clienţi.

Tototdată, una dintre măsurile luate 
în vederea eliminării aglomerărilor 
umane vizează activitatea comercială 
din zona Dovali, care se suspendă 
cu excepţia unităţilor care vând 
produse alimentare şi au posibilitatea 
unui acces separat al clienţilor sau 
a standurilor care comercializează 
exclusiv produse de curăţenie 
sau dezinfecţie. De asemenea, 
se suspendă complet activitatea 

comercială din Bazarul de la PT3 din 
Ostroveni.

„Tot din acelaşi raţ iuni de 
promovare a măsurilor de distanţare 
socială s-a hotărât şi închiderea tuturor 
automatelor de cafea amplasate pe 
domeniul public – sau pe cel privat 
cu deservire spre exterior – şi s-au 
luat măsuri în ceea ce priveşte zonele 
comerciale cu activitate non-stop 
– de la intersecţia străzilor Mihai 
Viteazu şi Matei Basarab sau de 
la ”Tic Tac” – care vor trebui să-şi 
întrerupă activitatea la ora 22.00. În 
plus, s-a instituit ca taximetrele să nu 
poată transporta mai mult de două 
persoane (clienţi), măsură valabilă 
şi pentru autovehiculele ce fac 
transport în afara localităţii”, se arată 
într-un comunicat emis de Biroul de 
presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Comitetul Local pentru Situaţii 
de Urgenţă al municipiului Râmnicu 
Vâlcea a dat mai multe dispoziţii în 
consecinţa Ordonanţei militare nr. 
2/21.03.2020, dar şi a propunerilor 
desprinse din întâlnirea de duminică 
convocată de primarul Mircia Gutău. 
Cu această ocazie şi profitând şi de 

prezenţa reprezentanţilor Direcţiei 
de Sănătate Publică Vâlcea au fost 
lămurite mai multe aspecte.

„În ceea ce priveşte colectarea 
deşeurilor presupus contaminate de 
la persoanele aflate în izolare, s-a 
stabilit că obligativitatea contractării 
unei firme cu atribuţii în acest 
domeniu revine strict respectivelor 
persoane, ca producători de deşeuri.

Pr imăr ia munic ip iu lu i  este 
responsabilă de eliminarea acestui tip 
de gunoi, conform legii, doar la centrul 
de carantină care funcţionează în 
internatul fostului Liceu ”Oltchim”. De 
asemenea, ca răspuns la mai multe 
apeluri făcute în mediul on-line, s-a 
mai subliniat că responsabilitatea 
furnizării de măşti şi mănuşi de 
protecţie cadrelor medicale de la 
cabinetele de medici de familie nu 
este a Primăriei! - dotarea cu aceste 
materiale este atributul medicilor de 
familie, sarcina Primăriei din acest 
domeniu vizând doar personalul 
medical de la Centrul de Permanenţă 
din Ostroveni”, au mai transmis 
reprezentanții primăriei.

Totodată, râmnicenii ce vor să-și 

schimbe actele de identitate o vor 
putea face doar  în regim de urgență: 
„În conformitate cu Radiograma 
nr. 3322024/20.03.2020 a Direcţiei 
pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date, 
începând cu data de 24.03.2020, 
pe perioada stării de urgenţă, la 
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 
Râmnicu Vâlcea vor fi eliberate acte 
de identitate doar pentru situaţii 
deosebite care implică pierderea, 
furtul ori distrugerea documentului 
de identitate.

Decizia este luată în baza art. 14 
din Anexa nr. 1 la Decretul privind 
instituirea stări de urgenţă pe teritoriul 
României, care precizează că ”se 
menţine valabilitatea documentelor 
eliberate de autorităţile publice care 
expiră pe perioada stării de urgenţă”. 
Solicitările pentru eliberarea actelor 
de identitate pentru alte motive 
decât cele prezentate mai sus vor fi 
soluţionate numai dacă cetăţeanul 
poate prezenta un document oficial 
din care reiese urgenţa”, se arată pe 
site-ul oficial al primăriei.

Cătălin ANGHEL

Râmnicenii în vârstă de peste 65 ani, sub 
protecția Direcţiei de Asistenţă Socială

Primăria Municipiului Râmnicu 
Vâlcea, prin intermediul Direcţiei 
de Asistenţă Socială, va identifica şi 
monitoriza persoanele în vârstă de 
peste 65 ani, singure, izolate social, 
fără aparţinători sau altă formă de 
ajutor (membri de familie, rude, 
vecini, prieteni), în vederea sprijinirii 
acestora pentru minimalizarea 
expunerii în afara locuinţelor.

Decizia autorităților locale vine în 
contextul instituirii stării de urgenţă 
pe teritoriul României şi a măsurilor 
de prevenire a răspândirii COVID-19, 
stabilite conform art. 8 din Ordonanţa 
Militară nr. 2/21.03.2020.

„Rugăm,  pe  aces tă  ca l e , 
a d m i n i s t r a t o r i i / p r e ş e d i n ţ i i 
de asociaţii de proprietari din 
municipiu, precum şi alte persoane 

care au cunoştinţă de situaţia unor 
vârstnici lipsiţi de orice formă de 
ajutor, sau cu multiple afecţiuni 
medicale (boli pulmonare cronice, 
boli cardiovasculare, oncologice, 
diabet zaharat etc.) să anunţe 
Direcţ ia de Asistenţă Socia lă 
Râmnicu Vâlcea la numerele de 
telefon - 0250-741088 (luni – joi, 
8.00 – 16.30, vineri 8.00 - 14.00) 

- 0787-823067 (luni – joi, 8.00 
– 16.30, vineri 8.00 – 14.00) la 
adresa de mail dps_rmvl@yahoo.
com, sau la TelVerde 0800 809 809 
(gratuit), în vederea realizării unei 
evidenţe operaţionale a acestora”, 
se arată într-un comunicat emis de 
Biroul de Presă al Primăriei Râmnicu 
Vâlcea.

Cătălin ANGHEL
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Primăria Slatina face livrări la domiciliu 
pentru vârstnici și interzice accesul 

în locurile de joacă
Primăria Slatina a adoptat o serie 

de măsuri după ce au intrat în vigoare 
prevederile ordonanţei militare nr. 
2/2020. De acum, cei în vârstă pot 
solicita ajutor pentru cumpărături, 
iar copiilor le e interzis accesul în 
parcurile de joacă.

Slătinenii cu vârsta de peste 65 
ani care nu beneficiază de sprijinul 
rudelor, prietenilor sau al vecinilor 
pot solicita reprezentanţilor Primăriei 
Slatina ajutor pentru aprovizionare.

Vârstnicii pot transmite lista 
de cumpărături şi contravaloarea 
acestora, iar echipe instruite special 
se vor ocupa de aprovizionare. 
Ca această acțiune să fie posibilă, 
Primăria Slatina a adoptat o serie de 
măsuri organizatorice.

„Oferirea de servicii persoanelor 

vârstnice (peste 65 de ani) aflate în 
dificultate. Prin personalul Direcţiei 
de Asistenţă Socială Slatina se 
pot livra la domiciliu produse de 
strictă necesitate cu menţiunea că 
transportul este gratuit iar persoana 
care solicită acest serviciu va achita 
contravaloarea produselor respective. 
De luni până joi, între orele 9 – 16 
şi vineri între orele 9 - 14 solicitările 
vor fi preluate prin intermediul 
numerelor de telefon 0349.801.570; 
0765.381.606; 0766.677.906 livrarea 
produselor solicitate până la ora 12:00 
urmând a se va face în cursul aceleiaşi 
zile iar pentru produsele solicitate 
după ora 12:00 livrarea se va face 
în ziua următoare. Reprezentanţii 
Direcţiei de Asistenţă Socială Slatina 
vor prezenta legitimaţia de serviciu 

Serviciul de Ordine Publică Olt 
și-a suspendat relațiile 

cu publicul
Serviciul de Ordine Publică Olt 

a stabilit suspendarea relațiilor cu 
publicul, pe toată durata stării de 
urgență, instituite pentru a lupta 
cu noul coronavirus. Trimiterea 
documentelor necesare se va face cu 
ajutorul serviciilor poștale, în această 
perioadă.

Pentru obținerea sau reînnoirea 
l i c en țe l o r  de  func ț i ona re  a 
societăților specializate pe linie 
de pază și sisteme de securitate, 
dosarele cu documentele necesare 
obținerii sau reînnoirii licențelor 
întocmite conform cer ințe lor 
HG 301/2012, cu modificările și 
completările ulterioare, se vor trimite 
în plic pe adresa Inspectoratului de 
Poliție Județean Olt – Serviciul de 
Ordine Publică, municipiul Slatina, 

bulevardul Alexandru Ioan Cuza, nr. 
7-9, județul Olt.

Pentru obținerea atestatului 
profesional pentru ocupația de agent 
de securitate, documentele necesare 
se vor trimite în plic pe aceeași 
adresă, menționând o adresă de 
e-mail pe care o să primească o copie 
scanată a atestatului ce poate fi folosit 
la angajare. Dacă angajatorul dorește 
să verifice veridicitatea atestatului 
profesional, poate să contacteze 
Serviciul de Ordine Publică la telefon 
0249.406.500, interior 20828.

Din momentul în care starea de 
urgență va lua sfârșit, agenții de 
securitate se pot prezenta la Serviciul 
de Ordine Publică pentru a intra în 
posesia originalelor atestatelor.

Cristina Pleșoianu

Slatina. Doar doi pasageri în taxi
Tax imetr i ş t i i  s lă t inen i  vor 

transporta maximum doi pasageri, 
măsură  lua tă  pent ru  a  opr i 
răspândirea infecţiei cu coronavirus, 
scrie Gazeta Nouă.

Comitetul Local pentru Situaţii 
de Urgenţă a luat decizia de a 
recomanda şoferilor de taxi ca pe 
timp de zi, în intervalul 6.00-22.00, 
să transporte maximum doi pasageri, 

numai pentru motive întemeiate: 
deplasarea la locul de muncă sau 
înapoi, cumpărarea produselor de 
strictă necesitate sau asistenţă 
medicală, toate prevăzute în articolul 
4 al Ordonanţei Militare 2.

Pe timp de noapte, între 22.00 şi 
6.00, recomandarea de maximum doi 
pasageri devine obligatorie.

Cristina Pleșoianu

48 de amenzi, de peste 
100.000 de lei, pentru cei 
care au ieșit din casă după 

ora 22:00
În urma acțiunilor desfășurate de 

polițiștii mehedințeni, în intervalul 
orar 22.00- 06.00, au fost aplicate 48 
sancțiuni contravenționale în valoare 
de 119.200 lei, celor care nu au 
respectat regulile de izolare impuse 
pe timpul nopții.

Oamenii legii din Mehedinți au 
desfășurat, în intervalul orar 19.00 – 
22.00,    misiuni de avertizare sonoră 
a populației.

La nivelul județului se află în 
carantină instituționalizată 130 de 
persoane (din care 18 persoane 
au intrat și 12 persoane au ieșit în 
ultimele 24 ore), iar în izolare la 
domiciliu 1.497 persoane (din care 
223 persoane au intrat și 12 persoane 
au ieșit în ultimele 24 ore).

În data de 23 martie a.c, peste 270 
de polițiștii din cadrul Inspectoratului 
Județean de Poliție Mehedinți au 
verificat 1.188 persoane aflate în 
izolare la domiciliu și au aplicat o 
sancțiune contravențională pentru 
nerespectarea măsurii de autoizolare 
în valoare de 5.000 lei. De asemenea, 
polițiștii au verificat 36 de agenți 
economici.

Prefectul județului Mehedinți, 
Cristinel Pavel, a avut o întâlnire 
în cursul zilei de 23 martie a.c. cu 
managerul și alți reprezentanți din 
conducerea Spitalului Județean de 

Urgențe din Drobeta Turnu Severin 
și ai Direcției de Sănătate Publică 
Mehedinți, unde s-au discutat 
măsurile care au fost întreprinse 
pentru un posibil aflux mare de 
persoane infectate cu coronavirus.

Echipajul de cercetare Chimică 
Biologică Radiologică și Nucleară din 
cadrul Detașamentului de Pompieri 
Drobeta Turnu Severin a efectuat 
două misiuni de decontaminare 
a două ambulanțe aparținând 
Serviciului de Ambulanță Județean 
Mehedinți.

În cursul zilei de 23 martie a.c., 
Poliția Locală Drobeta Turnu Severin 
a verificat 126 de locații, unde se află 
321 persoane în izolare voluntară la 
domiciliu. De asemenea, au asigurat 
măsuri de protecție la 2 centre de 
carantină și la Spitalul Județean de 
Urgență.

Totodată, polițiștii s-au deplasat 
împreună cu reprezentanții Direcției 
de Asistență Socială (DAS) la 3 
persoane aflate în autoizolare la 
domiciliu, care au solicitat alimente. 
În dispozitivul comun cu IPJ MH 
au fost angrenate 17 echipaje de 
poliție locală, dintre care 14 echipaje 
de ordine publică și 3 echipaje de 
circulație rutieră.

Cristina Pleșoianu

care atestă faptul că sunt autorizaţi 
să desfăşoare această activitate”, se 
arată în comunicatul de la primărie.

Alte măsuri adoptate de Primăria 
Slatina sunt:

- interzicerea frecventării şi 
închiderea prin împrejmuire a tuturor 
parcurilor şi locurilor de joacă din 
oraș pe întreaga perioadă a stării de 
urgenţă;

- reducerea numărului maxim de 
pasageri permis într-un taxi, astfel 
se recomandă ca pe timpul zilei să 

fie permiși numai doi pasageri, iar 
noaptea limita devine obligatorie;

- suspendarea temporară a 
activităţilor de comercializare cu 
amănuntul a produselor şi serviciilor 
în centre comerciale în care îşi 
desfăşoară activitatea mai mulţi 
operatori economici cu excepţia 
vânzării produselor alimentare, 
veterinare sau farmaceutice şi a 
serviciilor de curăţătorie.

Cristina Pleșoianu
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Stare de urgenţă! 
România, în carantină totală

Încă un bărbat internat la 
Infecţioase Craiova, după ce a fost 
confirmat cu coronavirus, a decedat. 
Acesta este cel de-al optulea deces în 
România al unui pacient infectat cu 
noul coronavirus. Bărbatul avea 70 
ani şi suferea de diabet. Se întorsese 
recent din Italia, împreună cu fiica lui 
care acum este în autoizolare.

„Este vorba despre un bărbat 
în vârstă de 70 ani, internat la 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 
Craiova, confirmat pozitiv în data de 
19.03.2020. Pacientul a sosit pe data 
de 07.03.2020 din Italia împreună cu 
fiica sa, care se află în acest moment 
în autoizolare. Pacientul a fost internat 
pe data de 19.03.2020 la SCBI Craiova 
cu insuficiență respiratorie, fiind 
internat pe secția ATI a spitalului. 
Acesta suferea de boli preexistente 
pentru care urma tratament cu 
insulină. De asemenea, pacientul 
avea obezitate grad II”- anunță 
Grupul de Comunicare Strategică.

Primul deces al unui pacient 
cu coronavirus a fost anunţat tot 
la Infecţioase Craiova. Este vorba 
despre bărbatul de 67 ani din Filiaşi, 
care suferea de cancer.

Pe de altă parte, ieri, medicii de 
la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
din Craiova aşteptau cu sufletul la 
gură rezultatele analizelor recoltate 
unei paciente cu diabet, care se află 
în stare gravă şi care este suspectată 
de coronavirus.

Armata, în stradă
Tot ieri, la prânz, preşedintele 

Klaus Iohannis a anunţat că se 
lucrează la o ordonanţă militară, 
care urma să fie gata până aseară, 
prin care recomandările de a nu 
părăsi domiciliul nejustificat să devină 
obligaţii, de azi. Practic, nici ziua 
nu se va mai putea pleca de acasă 
decât pentru serviciu, cumpărături 
de alimente şi urgenţe, dar toate 
justificate prin declaraţii scrise. 
Persoanele de peste 65 ani nu vor 
avea voie să iasă deloc din casă.

„În acest moment că am convenit 
că este nevoie de măsuri suplimentare 
pentru a fi în situația să îngrădim, să 
încetinim răspândirea infecției.

Astfel, se vor introduce noi 
restricții de circulație și noi restricții 
pentru români, în sensul că ce a fost 

până acum o recomandare devine 
obligație, după principiul „stăm 
acasă”.

Evident că oamenii pot ieși ca să 
meargă la serviciu și să se întoarcă 
de la serviciu, să iasă să își facă 
cumpărăturile absolut necesare de 
alimente de pe-o zi pe alta.

Însă aceste restricții devin obligații!
Am convenit totodată ca în 

această perioadă să pregătim pentru 
persoanele care sunt în carantină sau 
în izolare măsuri de supraveghere 
electronică, fiindcă este absolută 
nevoie ca aceste măsuri să fie 
respectate integral.

În afară de aceste chestiuni, am 
convenit să folosim și Armata, pentru 
a gestiona mai bine situațiile create 
în teren. În acest fel, Armata va pune 
la dispoziție personal care va veni 
să suplimenteze forțele de ordine 
publică, Jandarmerie și Poliție.

Un punct foarte special, țin 
neapărat să-l mai menționez - 
persoanele cele mai vulnerabile sunt 
persoanele peste 65 de ani. Este 
evident că avem nevoie de măsuri 
speciale, dar și de restricții speciale. 
Și, astfel, pentru a proteja persoanele 
peste 65, pentru aceste persoane se 

vor introduce restricții speciale, în 
sensul că vor trebui, în interesul lor 
propriu, să stea practic tot timpul 
acasă.

Am discutat și alte măsuri care 
se cer luate, fie prin Ordonanțe 

de urgență ale Guvernului, fie prin 
Hotărâri ale Guvernului, fie prin 
ordine militare”.

Până la închiderea ediţ ie i , 
ordonanţa nu a fost emisă.



HOROSCOP
Un obiect pierdut important, 

poate o hartie de un anumit fel, 
ar putea acapara atentia intregii 
gospodarii. Acest lucru s-ar 
putea dovedi frustrant la inceput, 
pentru ca vei sti ca trebuie sa fie 
undeva in casa.

Un tanar coleg ar putea 
parasi locul de munca in 
circumstante ciudate, iar acest 
lucru ar putea veni ca un soc 
pentru tine. Este posibil sa fi 
fost destul de indragostit de 
aceasta persoana.

Cineva sau ceva poate 
disparea. Stirea s-ar putea 
raspandi ca focul salbatic, iar 
lumea isi poate imagina ce este 
mai rau. Ascultarea zvonurilor 
nu atrage probabil sentimentul 
de corectitudine.

Intamplarile spirituale ar 
putea duce la o experienta de 
vindecare foarte puternica. 

T r a u m e l e  t r e c u t e 
reprimate ar putea iesi la 
suprafata si pot fi procesate 
si eliberate. 

A i  putea avea n is te 
documente de completat astazi, 
care ar putea face o mare 
diferenta pentru viitorul tau 
financiar. Acesta ar putea fi un 
contract, o solutionare sau un 
anumit acord. 

Iti plac povestile cu detectivi? 
Daca da, este posibil sa le gasesti 
utile astazi in timp ce joci rolul lui 
Sherlock Holmes. Un obiect lipsit, 
o problema intelectuala ar putea 
sa te faca suficient de curios 
pentru a cauta adevarul.

Studiul psihologiei ar putea 
fi deosebit de atragator astazi. 
Unele descoperiri despre care 
ai auzit in mass-media ar putea 
sa iti starneasca interesul si te-
ar putea propulsa la biblioteca 
pentru a gasi cartile necesare.

Un partener de afaceri 
s a u  r o m a n t i c  p o a t e 
pa rea  un  p i c  p reocupa t 
de unele probleme foarte 
grave astaz i ,  s i  nu este 
posibi l sa doreasca sa le 
impartaseasca cu tine. 

St i inte le ocul te,  cum 
ar fi alchimia, frenologia si 
astrologia, ar putea sa fie ca 
un cantec de sirena pentru 
tine. Iti place sa te gandesti 
la tine ca la cineva special si 
esti realist.

Este posibil sa fie nevoie de 
unele lucrari destul de ample si 
enervante. 

Probabil va fi nevoie de toata 
atentia, asa ca, daca poti, ai grija 
de ele primul lucru dimineata, 
cand ai forte proaspete.

O activitate de grup ar putea 
duce la discutii despre celebrele 
mistere nesolutionate. Anumite 
probleme interesante ar putea capta 
interesul tuturor celor prezenti si 
ar putea duce la unele dezbateri 
animate cu privire la solutiile posibile.

Un articol fascinant pe 
care l-ai citit in ziar te-ar putea 
inspira sa incerci sa-ti creezi 
o poveste de mister. Astazi 
mintea ta este potrivita pentru a 
concepe intorsaturi si personaje 
interesante, dar complexe.
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07:00  Telejurnal matinal
09:00  Telejurnal 
09:45  Teleshopping  
10:00  Ediţie specială  
11:00  Teleshopping  
11:30  Pofticioşi, la cratiţă! 
12:00  Telejurnal 
12:40  Tărâmul dintre 
   vânturi (R) 
13:00  Ediţie specială 
13:10  Tărâmul dintre
   vânturi (R) 
14:00  Telejurnal 
15:00  Convieţuiri 
17:00  Yanxi, palatul suspinelor 
18:00  Nadine 
19:00  Telejurnal  
19:45  Sport  
19:55  Meteo  
20:00  Telejurnal 
21:00  România 9 
22:00  Izolaţi în România 
22:30  Adevăruri despre trecut 
23:00  Telejurnal 
00:00  Gări de poveste 
01:00  Nadine (R) 
02:00  Ora regelui (R) 
02:50  Discover Romania 
03:00  #Creativ (R) 
03:25  Sport (R)  
03:35  Meteo (R)  
03:40  Telejurnal (R) 
04:30  Vorbeşte corect! (R) 
04:35  Gări de poveste (R) 
05:25  Pofticioşi, la cratiţă! (R) 
05:55  Imnul României  
06:00  România 9 (R)

08:00  Fum de
   tigara 
09:50  Ratatouille 
11:45  Prestigiul 
13:55  Animale fantastice
   şi unde le poţi găsi 
16:10  Corbul alb 
18:15  Rampage: 
   Scăpaţi 
   de sub control 
20:00  Povestea
   jucăriilor 4 
21:40  Westworld 
22:40  colectiv 
00:35  Focviu 
02:05  O.G. 
03:50  Scapă,
   dacă poţi! 
05:30  Pe platourile
   de filmare 
06:00  Animale fantastice
   şi unde le
   poţi găsi
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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  24 de ore 
23:00  Da-i bataie! 
   Local Kombat  
00:00  Stiri Sport.ro  
01:00  Ora exacta 
   in sport (R)  
03:00  La bloc 
05:00  Ora exacta
   in sport (R)

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

07:20  Capri (R) 
08:00  Sacrificii în 
   numele iubirii (R) 
09:30  Teleshopping  
10:00  Starea naţiei (R) 
11:00  Teleshopping  
11:30  Happy News (R)  
12:00  Teleshopping  
14:00  Sănătate cu stil (R) 
14:30  Teleshopping  
15:05  Focus 
16:00  Capri 
17:00  Sacrificii în
   numele iubirii 
18:00  Focus 18 
19:00  Trăsniți 
20:00  Politia judiciara 
22:00  Starea naţiei 

23:00  Trăsniți (R) 
00:00  Politia judiciara (R) 
02:00  Cireaşa de 
   pe tort 
04:00  Sănătate cu stil 
04:30  Nimeni nu-i perfect 
05:30  Focus (R) 
06:50  Teleshopping

08:15  Vouă 
08:30  Miezul problemei (R) 
09:45  Dragoste si ura (R) 
10:45  Vouă 
11:45  Baronii 
12:45  Teleshopping  
13:00  Ştiri Naţional TV 
13:15  Vouă 
13:30  Baronii 
14:00  Teleshopping  
14:15  Vouă 
14:30  Clanul (R) 
15:45  Vouă 
16:00  Teleshopping  
16:15  Destine rătăcite (R) 
17:15  Clanul 
18:30  Ştiri Naţional TV 
19:00  Destine rătăcite 
20:00  Răzbunare și adrenalină 
22:00  Numărătoare inversă 
00:00  Ștefan cel Mare - 
   Vaslui 1475 (R) 
03:00  Albumul Naţional 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00  Maşini pe alese 
08:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
08:30  Cum se fabrică ?
09:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri?
09:30  Vânătorii de artefacte 
10:00  Comoara din garaj 
10:30  Bogății ascunse
   în magazii 
11:00  Goana după aur 
12:00  Comori arhitecturale 
   recuperate
13:00  Maşini pe alese 
14:00  Camioane în Australia
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  Curse de
   camioane
22:00  Comori auto 
   recuperate 
23:00  Curse în afara legii 
01:00  Comori arhitecturale 
   recuperate  
03:00  Curse de
   camioane 
04:00  Comori auto 
   recuperate 
05:00  Maşini pe 
   alese

HBO EUROSPORT

07:30  Sărituri cu schiurile: CM
   de zbor cu schiurile FIS 
09:30  Ciclism: CM
10:30  Schi alpin: CM
13:30  Ciclism: CM
14:30  Curse de maşini: 
   CM de anduranţă
15:35  Judo: Turneul de
   Mare Slem
16:05  Ciclism: CM
19:25  Ştirile 
   Eurosport  
19:30  înot: Circuitul
   Nordic la înot
21:00  Ciclism: CM
22:25  Ştirile Eurosport  
22:30  Biatlon: CM
00:30  Ciclism: CM
01:30  înot: Circuitul 
   Nordic la înot
02:30  Sărituri cu schiurile: CM 
   de zbor cu schiurile FIS 
04:00  Ciclism: CM

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

ANTENA 1

KANAL D

07:15  Mi se spune 
   Buchanan (R) 
09:00  La bloc (R) 

11:30  Inapoi in Florida (R) 
14:30  Ritmuri nebune (R) 
16:15  Bătălia Stelelor 
18:15  La bloc 
20:30  Lumina rece a dimineții 
22:30  Lumea de dincolo:
   Revolta Lycanilor 
00:15  Lumina rece a dimineții 

PRO 2

PRO X

PRO TV

PRO CINEMA

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

12:00  Observator 
14:00  Mireasa 
16:00  Observator 
17:00  Acces direct 
19:00  Observator 
20:00  Asia Express - 
   Drumul comorilor 
22:30  Sacrificiul 
23:30  Observator 
00:00  Xtra Night
   Show 
01:00  Mangalița 
02:00  Observator (R) 
02:45  Mireasa (R) 
04:15  Acces direct (R) 
06:00  Observator

07:00  Ştirile
   Pro Tv  
10:30  Vorbeşte 
   lumea 
13:00  Ştirile Pro Tv  
14:00  Lecţii 
   de viaţă 
15:00  La Maruţă 
17:00  Ştirile 
   Pro Tv  
18:00  Ce spun
   românii 
19:00  Ştirile Pro Tv  

20:30  Gospodar
   fără pereche 
22:30  Ştirile Pro Tv 
23:00  Întâlnire 
   cu surprize 
00:45  Gospodar fără 
   pereche (R) 
02:30  Lecţii de
   viaţă (R) 
03:15  Vorbeşte
   lumea (R) 
05:00  Ce spun
   românii (R) 
06:00  Ştirile Pro Tv
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În această perioadă dificilă, toţi 
agenţii de securitate ARD Security 
sunt la datorie. Se asigură paza 
atât la Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă din Craiova, cât şi la 
spitalele Caracal şi Balş.

În plus, ne-am alăturat campaniei 
„Ajută-mă să ajut”, derulată de 
Asociaţia Medici pentru Viaţa 
Copiilor, donând pentru achiziţia de 
echipamente medicale de protecţie. 
Vă îndemnăm şi pe dumneavoastră să 

o faceţi. Orice ajutor poate salva vieţi!
Totodată, suntem alături de 

clienţii noştri pentru a preveni 
tentativele de spargere şi furt.

Staţi în casă! 
Noi muncim pentru voi!

Staţi în casă! Noi muncim pentru voi!
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Pierdut legitimație de 
serviciu pe numele Praja Nelu 
- Cătălin. Se declară nulă.

PUBLICITATESolidaritate pentru 
sănătate. Jurnaliștii 
din Craiova s-au 

mobilizat și au donat 
sânge, cântând alături 
de medici și asistente: 

Totul va fi bine

Centrul Regional de Transfuzii 
Sanguine Craiova resimte tot mai mult 
lipsa donatorilor, jurnaliștii din Craiova 
dând o mână de ajutor în acest sens, 
luni, donând sânge.

Alături de medicii și asistenții 
din cadrul Centrului de Transfuzii 
Craiova, jurnaliștii au un mesaj pentru 
populație și îl transmit pe ritmuri 
muzicale: „Totul va fi bine!”.

Este cunoscut faptul că în ultimii 
ani, județul Dolj se confruntă cu 
scăderea numărului de donatori de 
sânge, fapt pentru care reprezentanții 
instituției sunt nevoiți recurgă la tot 
felul de variante pentru a mai rezolva 
problema.

Fac apel direct la populație, fac 
deplasări în teren cu laboratorul 
mobil, mai apelează la instituții unde 
lucrează mai multe persoane și, în 
ciuda acestor eforturi, tot este criză 
de sânge.

„Suntem într-o situație de urgență. 
Infecția cu noul virus este o realitate 

peste care trebuie să trecem cu bine. 
În această perioadă, activitatea în 
centrul nostru se desfășoară normal. 
Facem apel la cei care sunt sănătoși 
și îndeplinesc toate condițiile și nu au 
avut contact cu o persoană infectată 
și îi așteptăm pentru a ajuta alți 
oameni aflați în suferință. Suntem 
echipați corespunzător și există o 
zonă de triaj la intrarea în spitale 
unde oamenii sunt termometrizați și 
interogați pentru a afla dacă vin din 
zonele afectate de coronavirus, iar 
apoi aceștia sunt invitați în centrul 
nostru în număr redus, pentru a 
păstra distanta recomandată. Este 
important să donăm sânge”, a 
menționat dr. Adriana Turculeanu, 
directoarea Centrului de Transfuzie 
Sanguină Craiova.

Sursa: realitateadecraiova.net
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Păreri împărțite în lumea olimpică în 

legătură cu perioada de desfășurare a 
Jocurilor Olimpice - Tokyo 2020

Amânarea Jocurilor Olimpice de 
la Tokyo 2020, programate între 24 
iulie - 9 august, este îmbrățișată 
de mai multe Comitete Naționale 
Olimpice dar, pentru prima dată, a 
fost acceptată ca posibilă și de către 
organizatorii competiției.

După ce Comitetul Internațional 
Olimpic a anunțat luni, prin vocea 
președintelui Thomas Bach, că 
Mișcarea Olimpică ia în calcul mai 
multe scenarii privind organizarea 
Jocurilor Olimpice de la Tokyo, 
premierul Japoniei, Shinzo Abe, a 
recunoscut, în fața Parlamentului 
nipon, că amânarea „ar putea deveni 
inevitabilă” în condițiile actualei 
pandemii de coronavirus. Abe a 
asigurat că țara sa este gata să 
organizeze Jocurile Olimpice în cele 
mai bune condiții, însă „acest lucru 
poate deveni dificil ținând cont, în 
primul rând, de sănătatea sportivilor”.  

S ch imba rea  de  po z i ț i e  a 
premierului japonez vine după ce o 
serie de Comitete Olimpice Naționale 
și-au manifestat intenția de a nu 
trimite sportivi la Jocurile Olimpice 
de la Tokyo în această vară.

Comitetele Olimpice din Canada 
și Australia și mai multe Federații 
Sportive Naționale nu vor trimite 
sportivi la JO în această vară.

Comitetul Olimpic Canadian și 
Comitetul Olimpic Australian au 

anunțat oficial că nu vor trimite 
sportivi la Tokyo în această vară. 
Poziția celor două Mișcări Olimpice 
se alătură celor prezentate public 
de către cele din Spania, Slovenia 
sau Norvegia. De asemenea, mai 
multe Federații Sportive Naționale 
(Federația americană de natație, 
Federația britanică de atletism) au 

anunțat public că nu vor permite 
sportivilor să participe în iulie-august 
la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

În același context, mai mulți 
reprezentanți ai Comisiilor Sportivilor 
din cadrul Comitetelor Olimpice 
Naționale au spus că nu vor participa 
la întrecerile olimpice dacă acestea 
rămân programate să se desfășoare 

în această vară (Max Hartung - 
Germania).

CIO își continuă consultările cu 
partenerii săi, analizează situația și a 
anunțat  că va lua o decizie în ceea ce 
privește amânarea Jocurilor Olimpice 
de la Tokyo peste patru săptămâni.

sursa: cosr.ro

PUBLICITATE PUBLICITATE
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Federația Română de Fotbal, mesaj de 

susținere către toți jucătorii români
Federația Română de Fotbal (FRF) 

a transmis un mesaj de susținere și 
responsabilitate către toți jucătorii 
români, legitimați la cluburile din 
România și din străinătate.

„În această perioadă de mari 
provocări pentru întreaga societate, 
FRF își reafirmă susținerea pentru toți 
membrii familiei fotbalului românesc. 
Suntem preocupați de situația fiecărui 
participant la fenomenul fotbalistic, 
jucători, spectatori, antrenori, 
membri ai staff-urilor tehnice și 
medicale, manageri și arbitri. Aici, 
în țară, lucrăm împreună cu toți 
cei implicați pentru a identifica cele 
mai bune soluții, competiționale, 
normative și financiare, astfel încât 
această pandemie și efectele ei să 
ne afecteze cât mai puțin. Pe cei 
care activează în străinătate și se 
află în acest moment în alte țări, 
îi îndemnăm să demonstreze prin 
comportamentul lor grijă față de 
sine și de cei dragi, protejând astfel 
prin sacrificiul personal al depărtării 
de casă. Așa ne arătăm unitatea în 
solidaritate ca români!”, transmit 
federalii fotbalului românesc.

FRF a prezentat harta tuturor 
jucătorilor români născuți începând cu 
1 ianuarie 2002, legitimați sau aflați 
sub formă de împrumut la cluburi din 

primele trei ligi alte tururor țărilor 
membre UEFA Un total de 163 de 
jucători cu naționalitate română, 
având minimum 17 ani împliniți, 
activează în acest moment la cluburi 
din primele trei eșaloane ale Europei. 
Fie legitimați la aceste cluburi, fie 
sub formă de împrumut, analiza 
Federației acoperă toate cele 54 de 
țări membre UEFA (fără România, 
firește).

„Această statistică nu este un 
exhaustivă, limitările ei sunt doar de 
natură tehnică. Gândurile noastre 
se îndreaptă în egală măsură spre 
jucătorii, antrenorii și arbitri români 
din eșaloanele inferioare, către cei 
din țările non-europene, precum și 
către copiii și juniorii noștri Under 
17 de la cluburi din străinătate! În 
evidențierea jucătorilor a fost luat 
în considerare nivelul valoric la 

care evoluează clubul unde se află 
jucătorul, indiferent de faptul că 
acesta joacă pentru echipa secundă 
sau primavera a clubului.  Ne cerem 
scuze anticipat dacă mutări sau 
rezilieri de contract recente modifică 
în vreun fel configurația acestei 
hărți sau dacă există, din eroare, 
omisiuni”, se mai menționează în 
comunicatul FRF.

Sursă: frf.ro

Naționala de e-Fotbal a României s-a 
calificat la eEURO!

UEFA organizează eEURO 2020, 
un turneu dedicat echipelor naţionale 
de eFotbal în care participă toate 
asociaţiile naţionale de pe continent.

În urma calificărilor, România a 
obținut calificarea la competiția care 

se dispută prin intermediul KONAMI 
eFootball PES 2020, joc dedicat UEFA 
EURO 2020.

Echipa noastră s-a aflat într-o 
grupă cu Portugalia, Slovenia, Scoția 
și Liechtenstein. Partidele s-au 

disputat în două manșe, turul pe 9 
martie, returul pe 23 martie.

Rezultatele din 9 martie: Slovenia 
– Scoția 6-3; România – Portugalia 
2-1; Scoția – România 1-1; Slovenia 
– Liechtenstein 5-2; Slovenia – 

Portugalia 1-6; Scoția – Liechtenstein 
6-1; Slovenia – România 3-1; 
Portugalia – Liechtenstein 5-0; 
Portugalia – Scoția 9-3; Liechtenstein 
– România 1-7.

Rezultate le d in 23 mart ie: 
România – Portugalia 5-4; Slovenia 
– Scoția 0-0; Scoția – România 
1-6; Slovenia – Liechtenstein 7-1; 
Scoția – Liechtenstein 4-1; Slovenia 
– Portugalia 3-4; Slovenia – România 
0-4, Portugalia – Liechtenstein 8-0, 
România – Liechtenstein 8-0.

Clasamentul grupei: 1. România 
19p (+23), 2. Portugalia 15p (+20), 
3. Slovenia 13p (+4), 4. Scoția 11p 
(-3), 5. Liechtenstein 0p (-44).

În  urma se lec ț i i lo r  on l ine 
desfășurate anul trecut, și-au câștigat 
dreptul de a reprezenta țara noastră 
în competiție: Adrian Urma, Cristian 
Radu, Cezar Amitricioaiei, Valentin 
Enciu.

sursa: frf.ro
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Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro  

Oficialii CSU anunță despărțirea de 
Martic! Jucătorul spune că rămâne!

Mihai Rotaru poate să mai comercializeze statueta de 1.199 lei cu fundașul helveto-croat

De câteva zile, Gică Craioveanu, 
director de imagine al clubului 
patronat de Mihai Rotaru, susține că 
jucătorul cu origini croate a părăsit 
Bănia și că ar fi semnat cu CFR Cluj.

„Martic a plecat de la Craiova. 
Și-a reziliat contractul. I s-a făcut o 
propunere de prelungire, dar nu a 
acceptat. Era greu de ținut, mai ales 
că se afla în ultimele două luni de 
contract. Nu mai voia să continue, a 
spus el. Poate l-a influențat și soția, 
căreia nu-i plăcea la Craiova. Când e 
șefa acasă și comandă, e jale! Voia și 
bani mai mulți, aproape dublu. A spus 
că are oferte mult mai bune. Eu așa 
am auzit, că a semnat cu CFR Cluj”, a 
spus oficialul formației oltene.

Grande a fost contrazis chiar de 
jucător, care a negat că ar renunța 
acum la salariul plătit de Mihai Rotaru.

„În urma ultimelor evenimente 
vizavi de situația mea contractuală 
cu Universitatea Craiova, dar și de 
alte aspecte foarte importante, este 
de datoria mea să clarific următoarele 
aspecte:

1. Eu sunt sub contract cu 
Universitatea Craiova în acest 
moment, respect clubul, toți suporterii 
și îi asigur de faptul că din prima zi în 
care am îmbrăcat tricoul alb-albastru 
am fost loial 100% și așa voi fi mereu.

2. Zvonurile conform cărora aș 
fi semnat pe ascuns vreun contract 
cu CFR Cluj sunt total neadevărate, 
fiindcă nu s-a pus niciodată problema 
unei astfel de mutări.

3. Până în acest moment nu am 
reziliat contractul cu Universitatea 
Craiova.

Da este adevărat că-mi expiră 
contractul în această vară însă nu 
am luat până în acest moment nicio 
decizie vis-a-vis de viitorul meu. Se 
poate întâmpla orice și decizia o voi 
lua gândindu-mă la ce este mai bine 
pentru mine și familia mea.

4. M-a durut foarte tare să citesc 
atâtea mesaje negative primite. 
Am învățat ce înseamnă spiritul 
Universității, suporterii, istoria și de 

fiecare dată când am intrat pe teren 
am dat totul”, a postat jucătorul pe 
rețelele de socializare.

La începutu l  anu lu i ,  după 
îndepărtarea lui Victor Pițurcă, 
Craioveanu își dădea demisia din 
funcția de director de imagine, 
acuzându-l pe Rotaru că nu îl bagă 
în seamă: „Nu sunt pus în valoare, 
ce să fac eu acolo?”. Patronul reușea 
să-l întoarcă pe Gică și să împace 
astfel Peluza Nord după „cazul 
Pigliacelli”. Oltean autentic, deși cu 
orgoliul pârjolit de omul de afaceri 
din București, Grande a făcut un 
compromis, spunând că revine dacă 
e pus în valoare de patronul din 
Capitală. Însă omul de afaceri l-a 
pus într-o situație ridicolă în „cazul 
Martic”, Craioveanu fiind acum omul 
care culege castanele din foc.


