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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

02.04 08:00 - 12:00 Craiova PT 20 - străzile: Mărăşeşti, Horia, Zambilei, 
Andreescu, Oituz, Grigorescu, Cloşca, Şcoala 
Generală nr. 22

09:00 - 17:00 Cetate PT terţi: PTA Eco Sistem Cetate

09:00 - 17:00 Gherceşti

PT 735 - zona case Centura de Nord, Service 
Vianor, PTA 1 Staţiune Experimentală 
Şimnic, PTA 3 Gherceşti, PTA Gherceşti Zona 
Aeroport, PT terţi: PTA Cosmote Gherceşti, 
PTAB Dedauls, PTAB VOMIDOM, PTAB 
FILDAS, PTAB HONEST, PT Depozit Parc 
Gherceşti, PTS ITTC Gherceşti

Eliza RADU
office@jurnalulolteniei.ro

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

11:00 - 16:30 Craiova PT 61 - străzile: 13 Septembrie,  Dreptăţii, 
Împăratul  Traian, Al. Macedonski, C. 
R. Motru, Sf. Apostoli, Eugeniu Carada, 
România Muncitoare, C.D. Fortunescu

Accident mortal de muncă la 
Polivalenta din Craiova

Un bărbat de 43 ani, angajat 
al RAADPFL, şi-a pierdut viaţa în 
Polivalenta din Craiova. Omul trebuia 
să facă verificări la centrala Sălii 
Polivalente, o ţeavă s-a spart şi din 
aceasta a ţâşnit apă fierbinte. Asta 
i-ar fi provocat decesul, însă cauza 
exactă urmează să fie stabilită în 
urma necropsiei.

„Politişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie 
Craiova au fost sesizaţi cu privire la 
faptul că, din camera centralei Sălii 
Polivalente din Craiova, iese abur.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa 
locului, iar cu sprijinul unui echipaj din 
cadrul ISU Dolj, s-a pătruns în interior.

Astfel, în vestiarul adiacent 
punctului termic, a fost găsit decedat 
un bărbat de 43 de ani, din Craiova, 
planificat să efectueze serviciul în 
locaţia respectivă.

Din cercetările efectuate până 
în prezent, s-a stabilit faptul că 
incidentul s-ar fi produs din cauza 
unei defecţiuni tehnice, în urma 
căreia apa fierbinte ce era distribuită 
prin conducte a fost împrăştiată 
în exterior, ceea ce a determinat 
totodată apariţia unei cantităţi mari 
de aburi.

La activităţile desfăşurate la faţa 
locului au participat şi poliţişti din 
cadrul Serviciului de Investigaţii 
Criminale, Serviciul Criminalistic, 

precum şi reprezentanţi ITM Dolj şi 
ISCIR”, conform IPJ Dolj.

Poliţiştii au demarat o anchetă, 
fiind efectuate cercetări sub aspectul 
săvârşirii infracţiunilor de ucidere din 
culpă, neluarea măsurilor legale de 
securitate şi sănătate în muncă şi 
nerespectarea măsurilor legale de 
securitate şi sănătate în muncă.

„În acest moment se desfăşoară 
o anchetă pentru stabilirea cauzelor 

care au dus la decesul angajatului 
nostru, cât şi cauzele care au dus la 
defecţiunea tehnică. Întreg personalul 

RAADPFL Craiova deplânge dispariţia 
colegului”, au arătat reprezentanţii 
RAADPFL.
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Având în vedere dispozițiile art. 24 
din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu 
și regimul stării de urgență, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 
453/2004, cu modificările și completările 
ulterioare,  

Ținând seama de evaluarea realizată de 
Comitetul Național pentru Situații Speciale 
de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 14 
din 24.03.2020,

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) 
din Decretul Președintelui României 
nr.195/2020 privind instituirea stării de 
urgență la nivel național, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
212 din 16 martie 2020, al pct.1, 3 - 5 din 
anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. 
n) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.1/1999, cu modificările și completările 
ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite 
următoarea

Ordonanță militară
Art. 1. – Se interzice circulația tuturor 

persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, 
cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, 
inclusiv între locuință/gospodărie și 
locul/locurile de desfășurare a activității 
profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de 
bunuri care acoperă necesitățile de bază 
ale persoanelor și animalelor de companie/
domestice, precum și bunuri necesare 
desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală 
care nu poate fi amânată și nici realizată 
de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, 
precum îngrijirea/ însoțirea copilului, 
asistența persoanelor vârstnice, bolnave 
sau cu dizabilități ori deces al unui membru 
de familie;

e) deplasările scurte, în apropierea 
locuinței/gospodăriei, legate de activitatea 
fizică individuală a persoanelor (cu 
excluderea oricăror activități sportive de 
echipă), cât și pentru nevoile animalelor 
de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de 
sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de 
voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de 
activități agricole;

i) deplasarea producătorilor agricoli 
pentru comercializarea de produse 
agroalimentare.

Art. 2. – Circulația persoanelor care 
au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara 
locuinței/gospodăriei, este permisă numai 
în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict 
pentru următoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de 
bunuri care acoperă necesitățile de bază 
ale persoanelor și animalelor de companie/
domestice;

b) deplasarea pentru asistență 
medicală care nu poate fi amânată și nici 
realizată de la distanță;

c) deplasarea din motive justificate, 
precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, 
asistența altor persoane vârstnice, bolnave 
sau cu dizabilități, ori în cazul decesului 
unui membru de familie;

d) deplasări scurte, în apropierea 
locuințe i/gospodăr ie i ,  legate de 
activitatea fizică individuală a persoanelor 
(cu excluderea oricăror activități fizice 
colective), cât și pentru nevoile animalelor 
de companie/domestice.

Art. 3. – Circulația persoanelor 
prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/ 
gospodăriei, este permisă și în afara 
intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă 
aceasta se face în interes profesional ori 
pentru realizarea de activități agricole.

Art. 4. – (1) Pentru verificarea motivului 
deplasării:

a) angajații prezintă legitimația de 
serviciu sau adeverința eliberată de 
angajator;

b) persoanele fizice autorizate, titularii 
întreprinderilor individuale, membrii 
întreprinderilor familiale, liber profesioniștii 
și persoanele care practică activități 
agricole prezintă o declarație pe propria 
răspundere, completată în prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului 
deplasării în alte situații decât cele prevăzute 
la alin.(1), se prezintă o declarație pe 
propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe propria răspundere 
trebuie să cuprindă numele și prenumele, 
data nașterii, adresa locuinței, motivul și 
locul deplasării, data și semnătura. 

(4) Adeverința eliberată de angajator 
sau declarația pe propria răspundere pot 
fi prezentate personalului autorităților 
abilitate și prin intermediul telefonului, 
tabletei sau unui dispozitiv electronic 
similar. 

(5) Măsura se aplică începând cu data 
de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 5. – (1) Se instituie măsura izolării 
la domiciliu sau, după caz, carantinării 
pentru toate persoanele care intră în 
România.

(2) Măsura se aplică începând cu data 
de 25 martie 2020, ora 12.00.

Art. 6. – (1) Autoritățile administrației 
publice locale au obligația să identifice și 
să țină evidența persoanelor fără adăpost, 
precum și să asigure adăpostirea și 
îngrijirea acestora. 

(2) Evidența persoanelor fără adăpost 
se actualizează și se raportează săptămânal 
la Centrul județean/al Municipiului București 
de coordonare și conducere a intervenției. 

(3) Măsura se aplică începând cu data 
publicării prezentei ordonanțe militare în 
Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 7. – (1) Instituțiile publice și 
operatorii economici au obligația de a 
marca zona destinată accesului cetățenilor/
clienților și suprafața de relații cu publicul/
vânzare cu semne vizibile care să orienteze 
persoanele în respectarea unei distanțe de 
siguranță de minimum 1,5 metri.

( 2 )  Adm in i s t ra to r i i  p i e ț e l o r 
agroalimentare au obligația de a organiza 
activitatea de vânzare astfel încât să se 
păstreze o distanță socială între producătorii 
agricoli, comercianți și cumpărători. 

Comercianții și producătorii agricoli aflați 
în piețele agroalimentare sunt obligați 
să adopte măsuri de protecție împotriva 
răspândirii COVID-19, respectiv să poarte 
mănuși și măști.

(3) Măsura se aplică începând cu data 
publicării prezentei ordonanțe militare în 
Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 8. – Se suspendă toate zborurile 
efectuate de operatori economici aerieni 
spre Franța și Germania și din Franța și 
Germania către România, pentru toate 
aeroporturile din România, pentru o 
perioadă de 14 zile.

(2) Măsura nu se aplică zborurilor 
efectuate cu aeronave de stat, zborurilor 
de transport marfă și corespondență, 
umanitare sau care asigură servicii medicale 
de urgență, precum și autorizărilor tehnice 
necomerciale.

(3) Măsura se aplică începând cu 
data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora 
României.

Art. 9. – (1) Se interzice accesul piloților 
la bordul navelor, sosite din zonele de risc 
roșii/galbene în porturile maritime române, 
dacă nu dispun de echipament de protecție 
stabilit de Direcția de sănătate publică 
Constanța sau dacă navele nu au efectuat 
perioada de carantinare de 14 zile de la 
ultimul port de escală situat într-o zonă de 
risc roșie/galbenă.

(2) Se interzice accesul navelor 
maritime și fluvio-maritime în porturile 
situate pe Dunărea maritimă, până la 
efectuarea perioadei de carantinare de 14 
zile de la ultimul port de escală situat într-o 
zonă roșie/galbenă, în următoarele două 
zone de staționare în ancoră:

a) rada portului Sulina, pentru navele 
care vin dinspre Marea Neagră;

b) Dunărea, mila marină 44, pentru 
navele care vin dinspre canalul Bâstroe.

(3) Măsura se aplică începând cu data 
publicării prezentei ordonanțe militare în 
Monitorul oficial al României, Partea I.

Art. 10. – Ministerul Apărării Naționale 
asigură, la solicitarea ministrului afacerilor 
interne:

a) preluarea în pază a unor obiective 
a căror protecție este asigurată în prezent 
de către Jandarmeria Română;

b) personal și mijloace logistice pentru 
sprijinirea activităților de ordine publică;

c) personal și mijloace logistice pentru 
sprijinirea activităților Poliției de Frontieră 
Române, în punctele de trecere a frontierei 
de stat.

Art. 11. – Pentru verificarea respectării 
condițiilor de carantinare sau izolare la 
domiciliu, instituțiile de securitate națională 
vor proiecta sisteme de comunicații și 
aplicații informatice, necesare Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății 
și autorităților locale, pentru a comunica 
în timp real și permanent cu persoanele 
carantinate sau izolate la domiciliu.

Art. 12. – (1) Documentele care expiră 
pe perioada stării de urgență, eliberate de 
autoritățile publice, pot fi preschimbate 
într-un termen de 90 de zile de la data 
încetării stării de urgență.

Art. 13. – (1) După alineatul (2) 
al articolului 2 din Ordonanța militară 

nr.2/2020 privind măsuri de prevenire 
a răspândirii COVID -19, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.232 din 21 martie 2020, se introduce 
un nou alineat, alin.(21), cu referire la 
activități permise în centrele comerciale, 
cu următorul cuprins: 

„(21) Suspendarea temporară a 
activității comerciale potrivit alin.(1) nu 
se aplică:

a) vânzării produselor electronice și 
electrocasnice de către operatorii economici 
care asigură livrarea la domiciliul/sediul 
cumpărătorului;

b) vânzării produselor și serviciilor de 
optică medicală.”

(2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se 
aplică începând cu data publicării prezentei 
ordonanțe militare în Monitorul oficial al 
României, Partea I.

Art.14. – (1) Sunt abilitate să asigure 
aplicarea și respectarea prevederilor 
prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria 
Română și poliția locală pentru măsurile 
prevăzute la art.1 - 4;

b) Poliția Română, Jandarmeria 
Română, poliția locală, Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență și 
structurile subordonate, direcțiile de 
sănătate publică și conducătorii autorităților 
administrației publice locale, pentru măsura 
prevăzută la art.5;

c) Poliția Română, Jandarmeria 
Română, Poliția locală, Agenția Națională 
de Administrare Fiscală, Autoritatea 
Națională pentru Protecția Consumatorului 
și conducătorii autorităților administrației 
publice locale, pentru măsura prevăzută 
la art.7;

d) Ministerul  Transportur i lor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru 
măsura prevăzută la art.8; 

e) Autoritatea Navală Română și 
direcțiile de sănătate publică, pentru 
măsura prevăzută la art.9.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute 
la art.1 – 5, art. 7 – 9 atrage răspunderea 
disciplinară, civilă, contravențională sau 
penală, în conformitate cu prevederile 
art.27 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.1/1999, cu modificările și 
completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute 
la alin.(1) este împuternicit să constate 
contravenții și să aplice sancțiuni, în 
conformitate cu prevederile art.29 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.1/1999, cu modificările și completările 
ulterioare.

Art. 15. – (1) Prezenta ordonanță 
militară se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.

(2) Prevederi le art.4 și 5 din 
Ordonanța militară nr.2/2020 își încetează 
aplicabilitatea.

(3) Furnizorii de servicii media 
audiovizuale au obligația de a informa 
publicul, prin mesaje difuzate regulat, 
pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, 
despre conținutul prezentei ordonanțe 
militare. 

Ministrul Afacerilor Interne
Ion Marcel Vela

ORDONANȚA MILITARĂ
nr. 3 din 24.03.2020

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
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Un vâlcean nu a respectat autoizolarea
 și a mers la spital

Un bărbat din Horezu s-a prezentat 
la spital, a minţit cadrele medicale și a 
ascuns faptul că a venit din străinătate. 
Individul venise din Norvegia, o ţară 
cu risc ridicat de infectare, şi a fost 
îndemnat de autorităţile din Vâlcea 
să stea în autoizolare pentru 14 zile. 
Astfel, în urma faptelor săvârșite 
de bărbat, procurorii Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Horezu au 
început urmărirea penală împotriva 
acestuia, fiind acuzat de comiterea 
infracţiunii de omisiunea declarării 

unor informaţii, faptă prev. de art. 
352 1 C.penal.

„În fapt, în cauză s-a reţinut că 
în seara de 23.03.2020, numitul G.F. 
s-a prezentat la Camera de Gardă 
a Spitalului Orăşenesc Horezu, jud. 
Vâlcea, unde a completat Chestionarul 
pentru evaluarea riscului de îmbolnăvire 
cu COVID-19 la pacienţii care se 
prezintă la UPU/CPU/CAMERA DE 
GARDĂ ascunzând faptul că revenise 
în data de 13.03.2020 din Norvegia 
(ţară aflată pe lista statelor cu risc 
de infectare), motiv pentru care i se 
pusese în vedere de către reprezentanţii 
autorităţilor locale să rămână autoizolat 
la domiciliu”, se arată într-un comunicat 

Centrul de Permanenţă Râmnicu Vâlcea
 își va continua activitatea

Centrul de Permanenţă Râmnicu 
Vâlcea își va continua activitatea. 
Consultaţiile se vor acorda numai 
pentru urgenţele medico-chirurgicale, 
tratamentele se vor face numai pentru 
urgenţele medico-chirurgicale care 
necesită deplasarea la Centrul de 
Permanenţă Râmnicu Vâlcea, iar 
pacienţii cărora medicul de gardă le-a 
recomandat deplasarea la Centrul 
de Permanenţă Râmnicu Vâlcea 
pot merge însoţiţi de maxim încă o 
persoană sau maxim două persoane 
dacă pacientul este minor.

„În contextul răspândirii comunitare 
a infecţiei cu COVID-19 şi a crizei 

mondiale şi naţionale de materiale 
de protecţie şi dezinfectând, pentru 
protecţia medicilor de familie şi a 
asistenţilor medicali, a  familiilor 
acestora, pentru reducerea la minim 
a deplasării pacienţilor, pentru 
prevenirea şi limitarea răspândirii 
infecţiei cu COVID-19 şi având în 
vedere restricţiile de deplasare impuse 
pe perioada stării de urgenţă, colectivul 
medical care asigură continuitatea 
asistenţei medicale la Centrul de 
Permanenţă Râmnicu Vâlcea a decis 
luarea următoarelor măsuri:

1. Consultaţiile se acordă numai 
pentru urgenţele medico-chirurgicale 

cod verde numai pacienţilor care au 
sunat în prealabil la nr. de telefon 
0350802422 (zile lucrătoare 20.00 - 
08.00 şi non-stop în weekend) şi numai 
dacă medicul de gardă consideră că este 
absolut necesară deplasarea la Centrul 
de Permanenţă Râmnicu Vâlcea.

2. Tratamentele se fac numai 
pentru urgenţele medico-chirurgicale 
care necesită deplasarea la Centrul de 
Permanenţă Râmnicu Vâlcea, nu pot 
fi amânate şi numai după ce pacienţii 
au sunat în prealabil la nr. de telefon 
0350802422 (zile lucrătoare 20.00 
- 08.00 şi non-stop în weekend), iar 
medicul de gardă a considerat că este 

absolut necesară deplasarea.
3. Pacienţii cărora medicul de 

gardă le-a recomandat deplasarea 
la Centrul de Permanenţă Râmnicu 
Vâlcea pot veni însoţiţi de maxim 
încă o persoană sau maxim două 
persoane dacă pacientul este minor. 
Atât pacientul cât şi însoţitorul vor 
prezenta la intrarea în Centru actele 
de identitate şi declaraţia pe propria 
răspundere privind deplasarea, cu 
respectarea strictă a măsurilor generale 
de prevenire a răspândirii infecţiei cu 
COVID-19”, a transmis Biroul de Presă 
al Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Cătălin ANGHEL

oficial al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Horezu.

Urmărirea penală este efectuată 
de lucrători de poliţie judiciară din 
cadrul Poliţiei orașului  Horezu sub 
supravegherea procurorului din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Horezu.

„Cercetările continuă în vederea 
lămuririi tuturor împrejurărilor de 
fapt, această fază a cercetărilor 
constituind o etapă a procesului 
penal reglementată de Codul de 
procedură penală, iar pe măsura 
derulării acestora vom informa opinia 
public”, se mai arată în comunicatul 
Parchetului.

Autoizolații din Târgu Jiu nu vor mai beneficia de 3 mese 
calde și își vor găti singuri, din ce primesc

Comitetul Local pentru Situații de 
Urgență Târgu Jiu a luat decizia de 
a nu le mai duce oamenilor izolați 
mâncare caldă. Se pare că ar fi 
cheltuieli prea mari, iar hrana ar urma 
să fie pusă la dispoziția oamenilor 
nepreparată. Nu este tocmai ceva atât 
de crunt, doar că oamenii vor fi nevoiți 
să își gătească singuri, așa cum ar fi 
făcut, o bună parte dintre ei, dacă 
nu erau izolați. Totodată, oamenii vor 
beneficia de o schemă de alimentație 
pusă la dispoziție de medicii specialiști 
ai Spitalului Județean de Urgențe din 
Târgu Jiu, pentru a trece mai ușor 
peste cele 14 zile de restricție.

„Vom înlocui masa caldă cu hrană 
rece. Pachetele vor fi livrate de cel 
mult două ori în cele 14 zile. Am 
fost de acord să le oferim produse 
agroalimentare pe care ulterior să și 
le poată pregăti în domiciliul în care 
este izolat. Pachetele au o valoare de 
30 de lei pe zi și au fost calculate în 
urma unui dialog cu un medic care se 
ocupă de dietetică de la SJU Târgu Jiu. 
Ne-a furnizat lista alimentelor de care 
un cetățean ar avea nevoie în situația 
de față. Ni s-au dat liste cu produsele 
care pot să asigure caloriile necesare 
pe perioada celor 14 zile de izolare”, a 
declarat primarul Marcel Romanescu.

Primarul Municipiului Târgu Jiu 
susține că în ritmul actual, Primăria 
nu va mai avea bani să susțină hrana 
celor izolați la domiciliu: „Dacă numărul 
de persoane va crește este foarte clar 
că și aceste două livrări nu se vor mai 
putea face ci vom trece la o singură 
livrare. Ieri am avut o discuție cu 
reprezentanții Guvernului și cu Dan 
Vîlceanu și le-am făcut o solicitare 
ca Guvernul să se implice în această 
problemă, a persoanelor izolate la 
domiciliu. Să zicem că dacă vom avea 
1000 de persoane izolate ar trebui 
să asigurăm în fiecare zi un buget de 
30 mii de lei mii. Dacă ne referim la 

o lună, bugetul Primăriei ar fi afectat 
negativ cu 900 de mii de lei. Mi-aș 
dori, pe moment nu sunt probleme, 
ca Guvernul să vină și să facă un fel 
de compensare pentru aceste sume pe 
care noi le disponibilizăm pe baza unor 
măsuri luate de instituțiile statului, nu 
noi, primăriile, am luat această măsură 
de autoizolare. Nu trebuie să rămână 
toată presiunea financiară pe umerii 
noștri. Nu avem în actele normative 
emise un plafon prin care putem 
să asigurăm strictul necesar pentru 
aceste persoane”, a mai declarat 
primarul din Târgu Jiu.

Cătălin ANGHEL
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Primăria Dobrosloveni oferă cazare, 
la Cabana Reșca, localnicilor veniți 

din străinătate
Primăria Dobrosloveni pune la 

dispoziție Cabana Reșca, pentru 
localnicii care se întorc, în această 
perioadă, din străinătate. Astfel, 
persoanele ce pot fi infectate deja cu 
noul coronavirus, vor fi ținute departe 
de familiile lor pentru 14 zile  și se va 
evita riscul transmiterii.

În Dobrosloveni sunt multe 
persoane plecate în străinătate, la 
muncă, iar în contextul pandemiei 
de coronavirus, mulți revin acasă, 
de aceea primăria a decis să ofere 
un spațiu special, unde aceștia să se 
afle sub supravegherea autorităților. 

Potrivit publicației Eveniment 
de Olt, până  în acest moment în 
comună au sosit deja zece localnici 
care lucrau în străinătate, iar alte 
șase persoane urmează să sosească. 
Dacă numărul celor veniți va depăși 
capacitatea cabanei, autoritățile îi 
vor izola într-o fostă grădiniță, care 
se amenajează în această perioadă, 
dar și în câteva case nefolosite, puse 
la dispoziție de localnici.

Cheltuielile de întreținere pe toată 
perioada izolării sunt suportate de 
primărie.

Cristina Pleșoianu

Dosar penal pentru o femeie 
din Eșelnița, după ce a încălcat 

măsura de izolare
O femeie din Eșelnița, Mehedinți, 

este cercetată penal după ce a încălcat 
izolarea la domiciliu și a mers la magazinul 
din sat unde a avut contact cu mai multe 
persoane.

Dosarul a fost depus pe 23 martie, 
la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Orșova, pentru săvârșirea infracțiunii de 
zădărnicire a combaterii bolilor și fals în 
declarații.

Potrivit informațiilor oferite de 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Mehedinţi, femeia s-a întors din Italia pe 
4 martie și a fost plasată în autoizolare pe 
10 martie, de unde a ieșit pe 11 martie, 

încălcând astfel măsura impusă de 
Direcția de Sănătate Publică Mehedinți.

„În fapt, numita C.A.N. din comuna 
Eşelniţa, a revenit din Italia în data de 
04.03.2020, pe aeroportul din Timişoara, 
fiind plasată de către DSP Mehedinţi în 
autoizolare, măsură comunicată acesteia 
în data de 10.03.2020 şi nerespectată 
de făptuitoare, care s-a deplasat în data 
de 11.03.2020 ,ora 19,00, la magazinul 
I.I.O. din Eşelniţa, unde a purtat discuţii 
cu mai multe persoane”, transmite 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Mehedinţi.

  Cristina Pleșoianu

Sursă foto: Eveniment de Olt

1.777 de persoane în 
autoizolare și amenzi 
de 157.000 lei pentru 

părăsirea domiciliului în 
timpul nopții

Instituția Prefecului din județul 
Mehedinți transmite că, potrivit 
datelor Direcției de Sănătate Publică, 
139 de persoane se află în carantină 
(din care 17 persoane au intrat 
și 8 persoane au ieșit în ultimele 
24 ore), iar 1.777 de persoane 
sunt autoizolate și monitorizate la 
domiciliu (din care 280 persoane au 
intrat și 0 persoane au ieșit în ultimele 
24 ore )

În ultimele 24 de ore, 272 de 
polițiști mehedințeni au participat 
la 283 de misiuni, fiind verificate 
1.131 persoane aflate în izolare la 
domiciliu. De asemenea, polițiștii au 
verificat 39 de agenți economici cu 
privire la respectarea interdicțiilor pe 
timpul stării de urgență, unde nu s-au 
constatat nereguli.

S-au constatat 6 abateri fiind 
aplicate amenzi în valoare de 3.700 
lei.

Oamenii legii din Mehedinți au 
aplicat 55 de amenzi, în valoare 
de peste 157.000 le i ,  pentru 
nerespectarea restricțiilor impuse 
în intervalul orar 22.00-06.00, prin 

Ordonanță Militară Nr 2/2020.
17 patrule mixte ale Jandarmeriei 

și Poliției au verificat 291 persoane 
aflate în izolare în 32 localități, iar 
27 jandarmi au constituit echipaje 
pentru însoțirea convoaielor care 
au tranzitat județul Mehedinți și 
transportul persoanelor către centrele 
de carantină.

Jandarmii au aplicat 6 sancțiuni 
contravenționale în valoare de 7.200 
lei.

Poliția Locală Drobeta Turnu 
Severin a făcut verificări la 146 de 
locații, unde se află 362 persoane 
în izolare voluntară la domiciliu. 
În dispozitivul comun cu IPJ MH 
au fost angrenate 10 echipaje de 
poliție locală, dintre care 7 echipaje 
de ordine publică și 3 echipaje de 
circulație rutieră. S-au aplicat 2 
sancțiuni contravenționale în valoare 
de 200 lei.

În intervalul orar 19.00- 22.00, 
Poliția Locală a desfășurat misiuni de 
avertizare sonoră a populației.

  Cristina Pleșoianu

Linii telefonice pentru informarea 
cu privire la șomajul tehnic

AJOFM Mehedinț i  pune la 
dispozitie trei numere telefonice 
directe pentru informarea cetățenilor 
cu privire la șomajul tehnic și o 
adresa de e-mail pentru transmiterea 
documentelor.

Agenția Județeană pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Mehedinti pune la 
dispozitie trei numere telefonice directe 
pentru informarea cetățenilor cu privire 
la șomajul tehnic. La aceste numere 
persoanele pot suna pentru a obține 
informații suplimentare cu privire la 
modalitățile de acordare a șomajului 
tehnic, dupa cum urmează:

0252 391474       persoană legatură 
Tosa Dorel Marian

0252 341628       persoane legatură 
Ghelner Veronica, Vochescu Bogdan

0252 391342       persoane legatură 
Blaga Claudia, Lincan Stefan

Documentele necesare acordării 
șomajului tehnic pot fi depuse (în luna 
curentă pentru plata indemnizaţiei din 
luna anterioară) la Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Mehedinti, prin poșta electronică, la 
adresa de e-mail mehedinti@anofm.
gov.ro sau alte mijloace de comunicare.

Cristina Pleșoianu
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Nu blocaţi „Filantropia”! Există alte soluţii
Autorităţile centrale ar vrea 
transformarea Spitalului 
Municipal „Filantropia”, 
inclusiv Maternitatea, în 
spital suport pentru COVID 
-19. Femeile care urmează 
să nască aici, medicii, dar 
şi primarul Craiovei solicită 
autorităţilor centrale 
să găsească alte soluţii. 
Aceasta în condiţiile în care 
de astăzi cele mai multe 
clinici private de ginecologie 
s-au închis, în urma deciziei 
luate de Depatamentul 
pentru Situaţii de Urgenţă.

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, 
a lansat un apel către autorităţile 
competente, indicându-le şi alte 
posibile variante pentru tratarea 
pacienţilor cu coronavirus.

„La 24 de ore de când s-a lansat 
ideea că și Maternitatea Spitalului 
Municipal Filantropia trebuie să se 
transforme în spital suport pentru 
COVID-19, am fost asaltat cu mesaje 
și telefoane de la cetățenii craioveni, 
dar în special de la viitoare mămici 
care așteaptă să nască în viitorul 
imediat sau familii în așteptarea unui 
copil.

Ma t e r n i t a t e a  F i l a n t r op i a , 
incluzând secțiile de Ginecologie și 
Neonatologie, modernizate recent 
de municipalitatea craioveană, 
este recunoscută la nivel național 
că dispune de condiții deosebite 
de dotare și spitalizare, dar și de 
o asistență medicală de excepție. 
Apelul acestor oameni disperați îl 
transmit mai departe pentru a fi 
preluat de DSP Dolj, dar în special 

de Ministerul Sănătății. Îl rog pe dl. 
Secretar de Stat Horațiu Moldovan 
să încerce să găsească și alte 
soluții decât aceea de a restricționa 
dreptul vi itoarelor mămici din 
Craiova sau din împrejurimi la 
asistență medicală în condiții de 
siguranță. De asemenea, Spitalul 
Municipal Filantropia găzduiește 
și o Clinică de Hematologie, care 
deservește pacienți i din toată 
regiunea Olteniei.

R e a m i n t i m  f a p t u l  c ă 
municipalitatea craioveană, prin 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 

Victor Babeș, a pus la dispoziția 
autorităților competente cel mai 
mare număr de paturi din țară 
(436), după Institutul Național de 
Boli Infecțioase Prof. Matei Balș din 
București, strict pentru a prelua doar 
pacienții infectați cu coronavirus! 
Iar alte 164 paturi sunt pregătite, 
Primăria Craiova punând la dispoziție 
un total de 600 de paturi, la cele mai 
moderne standarde.

În aceste condiții, vă rog insistent 
să încercați găsirea și altor variante 
la spitale municipale din județul Dolj 
– Spitalul Municipal Prof. Dr. Irinel 

Popescu Băilești, Spitalul Orășenesc 
Segarcea, Spitalul Filișanilor, care pot 
deveni spitale suport pentru pacienții 
infectați de coronavirus.

Sunt vocea viitoarelor mămici, 
a părinților în așteptarea unui 
bebeluș, dar și a pacienților care 
suferă de diverse boli de sânge, 
care, în doar câteva ore, au tras 
un semnal de alarmă vizavi de 
posibila situație în care nu vor mai 
putea beneficia de servicii medicale 
urgente pentru necesitatea lor”, 
este apelul Primarului Craiovei, 
Mihail Genoiu.

Peste 3.000 de doljeni, izolaţi la domiciliu
În Dolj, 3.316 de persoane sunt 

izolate voluntar la domiciliu, iar 369 
de persoane se află în carantină, 
anunţă Prefectura. Pe de altă parte, 
22 persoane au ieșit din carantină, 
iar alte 720 au ieșit din izolare 
voluntară la domiciliu. Nici una dintre 
persoanele izolate la domiciliu nu are 
simptome de COVID – 19.

3 dintre acestea, însă, au fost 
introduse în carantină, pentru că 
nu au respectat măsura izolării la 
domiciliu.

Reprezentanţii Prefecturii Dolj 
mai arată că forţele de ordine au 
continuat să acţioneze integrat, în 
echipaje mixte alcătuite din poliţişti, 
jandarmi şi poliţişti locali, pentru 
impunerea normelor legale, instituite 
pe perioada stării de urgenţă.

„Astfel, în cursul zilei de ieri, 
24 martie, s-a verificat modul de 
respectare a măsurii de izolare în 
cazul a peste 2.300 de persoane și 
164 de societăți comerciale au fost 
controlate din perspectiva respectării 

interdicţiilor instituite.
De asemenea, poliţiştii de la 

Economic din cadrul Serviciului de 
Investigare a Fraudelor au verificat 
felul în care agenții economici, a căror 
activitate este permisă în continuare, 
desfăşoară actele de comerţ, scopul 
fiind descurajarea apariţiei unor 
practici comerciale ilicite.

Pentru abaterile constatate, 
oamenii legii au aplicat peste 90 de 
sancţiuni contravenţionale în valoare 
de aproximativ 230.000 de lei.

Ca măsuri complementare, pe 
linie economică au fost confiscate 
sume de bani şi produse alimentare, 
valoarea totală fiind estimată la 
suma de 10.000 de lei”, au transmis 
reprezentanţii Prefecturii Dolj.

La nivel naţional, numărul 
cazurilor de coronavirus confirmate 
ajunsese la peste 900, iar până ieri la 
prânz au fost înregistrate 13 decese.

Ana-Maria CONSTANTINESCU



HOROSCOP
Daca te-ai gandit sa faci 

o excursie, aceasta nu este 
ziua potrivita pentru a-ti face 
planuri. Orice afli astazi despre 
programele de zbor sau hoteluri 
pot sa nu reflecte situatia in 
realitate. 

C a l a t o r i a  s c u r t a  i n 
cartierul tau poate fi facuta 
astazi aproape imposibila 
de factori pe care nu ii poti 
controla cum ar fi traficul. 
Daca ai comisioane de facut, 
amanele. 

O scrisoare sau un apel 
telefonic in legatura cu niste bani la 
care te-ai putea astepta, ar putea 
sa nu vina azi. Acest lucru te-ar 
putea introduce intr-o panica si te 
va face sa ii suni pe cei responsabili 
pentru a vedea ce se intampla. 

Aceasta nu este ziua 
potrivita pentru a avea grija de 
documente, in special daca este 
vorba despre bani. Procesele 
tale mentale sunt mai lente 
decat de obicei si s-ar putea sa 
descoperi ca esti usor distras.

O invitatie la un eveniment 
social ar putea veni azi, si probabil 
ca nu vei dori sa mergi. Este 
posibil ca persoanele implicate sa 
nu aiba nimic in comun cu tine si, 
probabil, vei simti ca evenimentul 
va fi obositor si plictisitor. 

Comunicarea cu partenerii 
este posibil sa fie inexistenta 
astazi. Acesta nu este momentul 
pentru a incepe negocieri 
contractuale sau alte discutii care 
ti-ar putea afecta viitorul intr-un 
mod major.

Te simti putin indispus 
astazi? Este posibil ca lumanarea 
rabdarii sa fi ars la ambele 
capete. Sfatul evident ar fi sa 
incetinesti din ceea ce faci, dar 
este posibil sa simti ca nu este 
posibil acum. 

Orice munca pe care o 
faci astazi ar putea merge 
mai incet decat de obicei, 
deoarece esti capabil sa fii 
putin distras. S-ar putea sa 
fii preocupat de trecut, in 
special de sentimente.

O  v i z i t a  m u l t  t i m p 
asteptata de la un prieten 
apropiat sau partener de 
dragoste ar trebui sa f ie 
amanata. 

Acest lucru ar putea fi mai 
degraba descurajant.

Ape l u r i l e  t e l e fon i c e 
si e-mailurile dintre tine si 
prietenii tai ar putea sa nu fie 
posibile.

 Daca o problema este 
urgenta, te poti gandi sa te 
duci sa vezi persoana in cauza.

Problemele legate de cariera 
pot fi suspendate astazi, deoarece 
comunicarile importante pe care 
le asteptai nu vor veni la timp. 
Pe masura ce esti nerabdator sa 
concluzionezi problemele implicate, 
ai putea capata o stare de frustrare.

Astazi vei fi nevoit sa faci 
unele schimbari in viata ta. Poate 
fi vorba de schimbarea locului 
de munca sau de renovarea 
caminului. Orice vei avea de 
facut, ar fi bine sa fii atent la 
deciziile pe care le vei lua.

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00  Telejurnal matinal
09:00  Telejurnal 
09:45  Teleshopping  
10:00  Ediţie specială  
11:00  Teleshopping  
11:30  Pofticioşi, la cratiţă! 
12:00  Telejurnal 
12:40  Discover Romania 
12:55  Vorbeşte corect! 
13:00  Ediţie specială 
13:10  Yanxi, palatul
   suspinelor (R) 
14:00  Telejurnal 
15:00  Akzente 
16:00  Akzente 
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  Dispăruţi fără urmă 
23:00  Telejurnal 
00:00  Anchetele comisarului 
   Antonescu 
01:00  Nadine (R) 
02:00  Dispăruţi fără urmă (R) 
02:50  Discover Romania 
03:00  Constructorii
   de visuri (R)  
03:15  Sport (R)  
03:25  Meteo (R)  
03:30  Telejurnal (R) 
04:20  Vorbeşte corect! (R) 
04:35  Profesioniştii...
   cu Eugenia Vodă (R) 

08:10  Rampage: Scăpaţi 
   de sub control 
09:55  Povestea jucăriilor 4 
11:35  O familie modernă 
12:00  Marea aventură Lego 
13:40  Școala de șoferi
   pentru femei saudite
14:45  Animale Fantastice: 
   Crimele lui Grindelwald 
17:00  Regele Leu 
19:00  Complotul
   împotriva Americii 
20:00  Comoara națională 
22:10  Ali și Cavett: 
   povestea casetelor
23:50  Scapă, 
   dacă poţi! 
01:30  Share 
02:55  Crăciunul în 
   Grand Valley 
04:20  Cimitirul animalelor 
06:00  Animale Fantastice: 
   Crimele lui Grindelwald

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00  Stiri Sport.ro  
08:45  Teleshopping  
09:00  Ora exacta in sport (R)
10:00  Stiri Sport.ro  
10:45  Ora exacta in sport
12:30  Teleshopping  
13:00  Ora exacta in sport (R)
15:45  Teleshopping  
16:00  Marea țăcăneală (R) 
17:00  Prietenii tăi (R) 
17:30  M.A.S.H. 
18:30  Fotbal virtual: 
   România - Islanda
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)  
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  Casa: construcţie 
   şi design (R) 
12:00  Teleshopping  
14:00  Sănătate cu stil (R) 
14:30  Teleshopping  
15:05  Focus 
16:00  Capri 
17:00  Sacrificii în 
   numele iubirii 
18:00  Focus 18 
19:00  Trăsniți 
20:00  Capcana timpului 
22:00  Starea naţiei 

23:00  Trăsniți (R) 
00:00  Capcana timpului (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  Opriţi timpul! 
10:45  Vouă 
11:45  Baronii
12:45  Teleshopping  
13:00  Ştiri Naţional TV 
13:15  Vouă 
13:30  Baronii 
14:00  Teleshopping  
14:15  Vouă 
14:30  Clanul (R) 
15:45  Vouă 
16:00  Teleshopping  
16:15  Destine rătăcite (R) 
17:15  Miezul problemei 
18:30  Ştiri Naţional TV 
19:00  Destine rătăcite 
20:00  Dragoste si ura 
21:00  Băieți buni, băieți răi 
23:00  Răzbunare 
   și adrenalină (R) 
01:00  Miezul problemei (R) 
02:15  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  Mistere în sălbăticie 
17:00  Maşini pe alese 
18:00  Bagaje la licitaţie 
18:30  Bogății ascunse
   în magazii 
19:00  Cum se fabrică
   diverse lucruri? 
19:30  Cum se fabrică ? 
20:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
21:00  Ingineriile istoriei 
22:00  Megastructuri cu 
   Richard Hammond 
23:00  Mistere la muzeu 
00:00  Alaska: Ultima
   frontieră 
01:00  Comori arhitecturale 
   recuperate  
03:00  Ingineriile istoriei 
04:00  Megastructuri cu
   Richard Hammond 
05:00  Maşini 
   pe alese

HBO EUROSPORT

07:30  Schi fond: CM
09:30  Ciclism: CM 
10:30  Ciclism: CM
11:30  Curse de maşini: 
   CM de anduranţă
12:30  Ciclism: CM
13:30  înot: Circuitul Nordic
   la înot
14:30  Ciclism: CM
18:15  Ciclism: Istoria
   ciclismului: GP E3 2013
18:45  înot: Circuitul Nordic
   la înot
19:25  Ştirile Eurosport  
19:30  înot: Circuitul Nordic 
   la înot
21:00  Ciclism: CM
22:25  Ştirile 
   Eurosport  
22:30  Biatlon: CM
23:15  Biatlon: CM
00:30  Raliuri: CE de raliuri
00:45  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  B.D. în alertă 
00:00  Știrile Kanal D (R) 
01:00  Puterea dragostei (R) 
04:00  În căutarea
   adevărului (R) 
05:30  Pastila de râs (R) 
06:00  Teleshopping  
06:30  Pastila de râs 
06:45  Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:00  Bătălia Stelelor (R) 
10:15  La bloc (R) 

12:30  Nuntă a la grec 2 (R) 
14:30  The Wonderful World 
   of Disney (R) 
16:15  Pungași la drumul mare 
18:15  La bloc 
20:30  Automata 
22:45  Sălbăticie 
01:15  Automata (R) 

PRO 2

PRO X

PRO TV

PRO CINEMA

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

12:00  Observator 
14:00  Mireasa 
16:00  Observator 
17:00  Acces direct 
19:00  Observator 
20:00  Neînfricată 
21:45  The Wall - 
   Marele Zid  
23:00  Observator 
23:30  Xtra Night
   Show 
01:00  Băieţi de oraş 
02:00  Observator (R) 
02:45  Mireasa (R) 
04:15  Acces direct (R) 
06:00  Observator

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

19:00  Ştirile
   Pro Tv  
20:30  Las fierbinți 
22:30  Ştirile
   Pro Tv 
23:00  The International:
   Puterea banului 
01:30  Las fierbinți 
03:00  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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Și procesul comisarului șef de la IPJ Dolj 

care ar fi furat banii colegilor s-a suspendat, 
ieri, din cauza stării de urgență

Judecătorii de la Tribunalul Dolj 
au anunțat, la termenul de ieri, că 
suspendă procesul fostului șef al 
Serviciului Financiar – Contabilitate de 
la Poliția Județeană Dolj, comisar – șef 
Leontin Peca. Judecarea cauzei se va 
relua după încetarea stării de urgență 
cauzată de răspândirea COVID-19. 
Leontin Peca a fost trimis în judecată de 
DNA Craiova, fiind acuzat că a furat din 
banii colegilor. Paguba este de aproape 
180.000 lei.

Dat fiind faptul că nu se încadrează 
între cauzele urgente, la termenul de ieri 
Tribunalul Dolj a anunțat suspendarea 
procesului fostului șef al Serviciului 
Financiar – Contabilitate de la Poliția 
Județeană Dolj, comisar – șef Leontin 
Peca: „Având în vedere Decretul 
Preşedintelui României nr. 195/2020, se 
constată că prezenta cauză penală este 
suspendată de drept potrivit art. 43 
alin.2 din Decretul 195/2020, urmând 
a fi repusă pe rol în termen de 10 zile 
de la încetarea stării de urgenţă”, se 
arată în hotărârea instanței.

Reamintim că reprezentanții 
Direcției Naționale Anticorupție 
(DNA) Craiova au anunțat că în 
luna noiembrie 2019 a fost trimis 
în judecată fostul șef al Serviciului 
Financiar – Contabilitate de la Poliția 
Județeană Dolj, comisar – șef Leontin 
Peca. Potrivit anchetatorilor, în 
perioada februarie 2012 – februarie 
2014, acesta a falsificat statele de 
plată şi și-ar fi însușit fără drept 
sume de bani, ca de exemplu sporuri 
pentru lucrări de excepție sau misiuni 
speciale, la care nu avea dreptul, în 
valoare totală de 28.705 lei.

Acționând în această manieră, 
inculpatul ar fi prejudiciat bugetul I.P.J. 
Dolj cu suma de 55.324 lei.

Pe de altă parte, el este acuzat că 
a virat bani din fondurile IPJ Dolj în 
conturile unei asociaţii a poliţiştilor, bani 
pe care apoi el i-a încasat.

„În perioada 2010 – 2013, cu 
încălcarea prevederilor legale, același 
inculpat a dispus efectuarea unor 
tranzacții bancare nejustificate din 
fondurile financiare ale I.P.J. Dolj 
în contul bancar al unei asociații a 
polițiștilor, prin virarea unor sume 
de bani mai mari decât cele reținute 
cu titlu de cotizație din salariile 
membrilor, ulterior însușindu-și suma 
de 150.618 lei.

În cauză, Inspectoratul de Poliție 
al Județului Dolj s-a constituit 
parte civilă cu suma de 28.697 lei, 
reprezentând paguba creată unității 
prin încasarea de drepturi salariale 
necuvenite și cu suma de 150.618 lei, 
reprezentând transferurile nelegale 
de bani din contul Inspectoratul de 
Poliție al Județului Dolj în contul 
asociației respective”, arată DNA.

Peca Leontin este acuzat acum 
de abuz în serviciu, dacă funcționarul 
public a obținut pentru sine ori 
pentru altul un folos necuvenit, în 
formă continuată (22 fapte), fals 
informatic, în formă continuată, 
fals material în înscrisuri oficiale, în 
formă continuată, uz de fals, în formă 
continuată, sustragere sau distrugere 
de înscrisuri, în formă continuată. 
Pentru aceste fapte el a fost trimis în 
judecată în stare de libertate, dosarul 
său aflându-se acum la Tribunalul 
Dolj.

Anchetatorii au pus sechestru pe 
unele bunuri imobile deținute de Peca 
Leontin.

Dosarul s-a înregistrat pe 8 
noiembrie 2019 la Tribunalul Dolj. A fost 
analizat în camera prelminară, iar luni, 6 
ianuarie a.c. instanța a dispus începerea 
procesului: „Constată legalitatea sesizării 

instanţei cu rechizitoriul nr. 62/P/2014 
din data de 07.11.2019 al Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie – DNA – Serviciul Teritorial 
Craiova, privind pe inculpatul Peca 
Leontin, trimis în judecată, în stare de 
libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor 
de fals informatic, în formă continuată, 
prev. de art.325 C.pen. cu aplic. art.35 
alin.1 C.pen. (22 acte materiale); fals 
material în înscrisuri oficiale, în formă 
continuată, prev. de art.320 alin.1 
C.pen. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (22 
acte materiale), ambele cu aplicarea 
art.38 alin.2 C.pen.; uz de fals, în formă 
continuată, prev. de art.323 C.pen. 
cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (22 acte 
materiale): abuz în serviciu, în formă 
continuată, prev. de art.13/2 din Legea 
78/2000 rap. la art.297 alin.1 C.pen. 
cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (22 acte 
materiale); sustragere sau distrugere 
de înscrisuri, în formă continuată, prev. 
de art.259 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplic. 
art.35 alin.1 C.pen. (22 acte materiale); 
abuz în serviciu, în formă continuată, 
prev. de art.13/2 din Legea nr.78/2000 
rap. la art.297 alin.1 C.pen. cu aplic. 
art.35 alin.1 C.pen. (8 acte materiale) 
şi art.5 C.pen., în final cu aplic. art.38 
alin.1 C.pen., a administrării probelor şi 
a efectuării actelor de urmărire penală. 

Dispune începerea judecăţii cauzei 
privind pe inculpatul Peca Leontin, 
pentru săvârşirea infracţiunilor de fals 
informatic, în formă continuată, prev. 
de art.325 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1 
C.pen. (22 acte materiale); fals material 
în înscrisuri oficiale, în formă continuată, 
prev. de art.320 alin.1 C.pen. cu aplic. 
art.35 alin.1 C.pen. (22 acte materiale), 
ambele cu aplicarea art.38 alin.2 C.pen.; 
uz de fals, în formă continuată, prev. 
de art.323 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1 
C.pen. (22 acte materiale): abuz în 
serviciu, în formă continuată, prev. 
de art.13/2 din Legea 78/2000 rap. la 
art.297 alin.1 C.pen. cu aplic. art.35 
alin.1 C.pen. (22 acte materiale); 
sustragere sau distrugere de înscrisuri, în 
formă continuată, prev. de art.259 alin.1 
și 2 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. 
(22 acte materiale); abuz în serviciu, în 
formă continuată, prev. de art.13/2 din 
Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 
C.pen. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (8 
acte materiale) și art.5 C.pen., în final 
cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. Fixează 
termen de judecată după rămânerea 
definitivă a prezentei încheieri. Cu drept 
de contestaţie în termen de 3 zile de la 
comunicare. Pronunţată în camera de 
consiliu, azi, 06 ianuarie 2020”.

Camelia SÂRBU
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Președintele CIO și premierul Japoniei 
au convenit reprogramarea celei de a 

XXXII-a ediții de vară a Jocurilor Olimpice

Premieru l  Japonie i  Sh inzo 
Abe și președintele Comitetului 
Internațional Olimpic Thomas Bach 
au ajuns la concluzia că Jocurile 
Olimpice de la Tokyo, programate în 
perioada 24 iulie - 9 august 2020, vor 
trebui amânate.

Thomas Bach, președintele 
Comitetului Internațional Olimpic 
(CIO), John Coates, președintele 
Comisiei de coordonare a CIO, 
Christophe De Kepper, directorul 
general al CIO și Christophe Dubi, 
directorul executiv al Jocurilor 
Olimpice al CIO, pe de-o parte și 
Shinzo Abe, premierul Japoniei, Yuriko 
Koike, guvernatorul Tokyo, Yoshiro 
Mori, președintele Comitetului de 
Organizare a celei de a XXXII-a ediții 
de vară a Jocurilor Olimpice - Tokyo 
2020 și ministrul olimpic Hashimoto 
Seiko, pe de altă parte, au avut o 
convorbire telefonică de urgență.

Președintele Bach și premierul 
Abe și-au exprimat îngrijorarea în 
legătură cu răspândirea virusului 
COVID-19 în lume și au analizat cum 
afectează această pandemie viața 
oamenilor și impactul semnificativ pe 
care îl are asupra pregătirii sportivilor 
la nivel mondial pentru Jocuri.

În circumstanțele actuale și 
pe baza informațiilor furnizate de 
Organizația Mondială a Sănătății 
(OMS) - potrivit cărora pandemia 
COVID-19 se „accelereaza”, existand 
peste 375.000 de cazuri înregistrate 

acum în aproape fiecare țară, număr 
în creștere continuă în fiecare oră 
- președintele CIO și premierul 
Japoniei au ajuns la concluzia că 
întrecerile din cadrul Tokyo 2020 
trebuie reprogramate.

S-a convenit ca, pentru a proteja 
sănătatea sportivilor și a tuturor celor 
implicați, cea de a XXXII-a ediție de 
vară a Jocurilor Olimpice va trebui să 
aibă loc nu mai târziu de vara anului 
2021, păstrându-se aceeași denumire 
- Jocurile Olimpice și Paralimpice 
Tokyo 2020.

Liderii au convenit ca Jocurile 
Olimpice Tokyo 2020 ar putea 
constitui speranța întregii omeniri în 
aceste vremuri tulburi și că Flacăra 
Olimpică ar putea deveni lumina de 
la capătul tunelului în care se afla 
lumea în prezent.

Prin urmare, s-a mai convenit 
ca Flacăra Olimpică să rămână în 
Japonia.

Președintele COSR salută decizia
amânării Tokyo 2020
Președintele Comitetului Olimpic 

și Sportiv Român, Mihai Covaliu, 
salută decizia amânării Jocurilor 
Olimpice de la Tokyo și spune că 
aceasta a ținut cont de poziția 
sportivilor din întreaga lume care au 
cerut amânarea competiției pentru 
2021.

„În contextul pandemiei mondiale 
de coronavirus, vocea sportivilor a 

fost auzită și decizia a venit imediat 
fiind în asentimetul majorității și în 
interesul sportivilor și familiei olimpice. 
Comisia Sportivilor din cadrul COSR 
și-a exprimat aceeași părere după ce 
a fost consultată de către conducerea 
forului olimpic. Cea mai mare parte a 
sportivilor români au spus că soluția 
amânării competiției de la Tokyo 
este cea mai bună și oferă tuturor 
participanților șanse egale atât pentru 
cei care s-au calificat, cât și pentru 
sportivii aflați în plină campanie de 
calificare pentru Jocurile Olimpice.”

Urmare a stării de carantină totală 
pe teritoriul României, președintele 
Mihai Covaliu dezvăluie că: „COSR 
consideră o prioritate necesitatea 
continuării procesului de pregătire 
a componenților loturilor olimpice în 
perspectiva calificării și participării 
la Jocurile Olimpice de la Tokyo. 

Astfel, Comisia Tehnică Olimpică și 
pentru Sportul de Performanță a 
trimis o scrisoare deschisă adresată 
Comitetului Executiv al COSR privind 
găsirea de soluții care să permită 
continuarea activității sportive la 
nivelul loturilor olimpice. COSR 
colaborează cu Federațiile Sportive 
Naționale pentru: identificarea 
soluți i lor adecvate menținând 
continuarea pregătirii, rapoartele 
privind activitatea curentă a loturilor 
olimpice și regândirea planurilor de 
pregătire individuală la domiciliu, 
sub condiția respectării restricțiilor 
naționale în vigoare”.

Este pentru prima dată în istoria 
olimpică modernă de 124 de ani 
când o ediție a Jocurilor Olimpice 
este amânată. De trei ori, competiția 
a fost anulată: 1916, 1940 și 1944.

sursa: cosr.ro
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Răzvan Burleanu: „Sănătatea este 

mai importantă decât orice în 
aceste momente”

Președintele Federației Române 
de Fotbal, Răzvan Burleanu, a 
reacționat după decizia luată de 
Comitetul Olimpic Internațional 
și Comitetul de Organizare Tokyo 
2020 de a amâna Jocurile Olimpice 
pentru anul 2021. Conducătorul 
fotbalului românesc salută măsurile 
luate și este de părere că în acest 
fel, sportivii vor avea șanse egale, 
iar sănătatea va avea prioritate în 
aceste vremuri grele.

„După amânarea EURO 2020, 
inițiativă asumată și de către FRF, 
amânarea Jocurilor Olimpice era doar 
o chestiune de timp, în contextul în 
care pandemia COVID-19 continuă 
să se răspândească. Sănătatea 
este mai importantă decât orice în 
aceste momente. În plus, având în 
vedere măsurile luate de autorități, 
sportivii nu se pot pregăti în această 
perioadă. Competiția de la Tokyo 
trebuie să ofere tuturor sportivilor 
șanse egale și era din ce în ce mai 
greu de crezut că se va putea realiza 
acest lucru în 2020, cel puțin în 
această vară, ceea ce înseamnă 
că integritatea sportivă ar fi avut 
de suferit. Așadar, este o decizie 
normală, echilibrată și responsabilă 
pe care Federația Română de 

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Fotbal o susține, chiar dacă ne 
este dificil să le spunem jucătorilor, 
antrenori lor și suporteri lor că 
trebuie să mai aștepte un an pentru 
o participare istorică pentru fotbalul 
românesc la Jocurile Olimpice”, a 
declarat Răzvan Burleanu.

 Jocurile Olimpice, ediția Tokyo, 
vor păstra în denumire anul 2020: 

„Flacăra olimpică ar putea deveni 
lumina de la capătul tunelului în 
care se află lumea în prezent. 

Prin urmare, s-a convenit ca 
aceasta să rămână în Japonia, 
și se vor păstra numele Jocurilor 
Olimpice și Paralimpice Tokyo 
2020″, se arată în comunicatul 
em i s  d e  Com i t e t u l  O l imp i c 

Internațional.
Echipa națională de fotbal a 

României este calificată la Jocurile 
Olimpice după o pauză de 56 de 
ani. Tricolorii au reușit acest lucru 
în urma prestației de la EURO 
Under 21, în vara trecută, când 
selecționata pregătită de Mirel 
Rădoi a ajuns în semifinale.

Foto: frf.ro
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232.9450
 4.4722
5.3303
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Echipele românești își bagă 
jucătorii în șomaj tehnic!

Oltenii și-au suspendat activitatea din timp, fapt ce ar urma să aibă repercusiuni 
și asupra contractelor jucătorilor

Fotbalul românesc e lovit din plin 
de epidemia de coronavirus. Fiecare 
grupare caută să se salveze de la un 
plauzibil faliment. „Probabil vom mai 
avea 3 echipe dacă această criză va 
continua”, e pesimist Florin Prunea, 
oficial al lui Dinamo. Mai ales că și 
banii din drepturi TV nu ar mai apărea 
în mai, având în vedere că nu s-a mai 
jucat, iar pentru majoritatea echipelor 
aceștia constituie principala sursă de 
subzistență.

Astfel încât cluburile încearcă să 
ia măsuri pentru tăierea cheltuielilor. 
Chindia Târgoviște e prima echipă 
care și-a anunțat angajații că intră 
în șomaj tehnic, prin email. Din liga 
secundă, Gloria Buzău și Csikezreda 
au procedat identic. Astfel încât, 
jucătorii ar urma să primească 75% 
din salariul mediu, adică vreo 3.800 
lei lunar.

Gigi Becali a venit cu ideea 

înjumătățirii contractelor, altfel 
a amenințat că își dizolvă echipa 
și trimite la nașul Hagi jucătorii 
va loroș i .  Măsur i le  de sa lvare 
anunțate de patroni îi nemulțumesc 
pe impresari.

Ana Maria Prodan a contracarat: 
„Eu și jucătorii pe care îi reprezint 
vorbim deja despre această situație. 
Așteptăm să vedem ce o să fie. Stăm 
cu ochii pe Guvern. Numai acolo se 
va decide când se termină starea 
de forță majoră și când contractele 
revin la normal. Chiar dacă sunt 
anumiți patroni care caută să rupă 
unilateral contractele, nu se poate. 
Ăsta e punctul meu de vedere. Pot 
să se folosească de clauza de forță 
majoră și să achite 75% din salariul 
mediu pe economie, dar nu pot rezilia 
contractele”. 

CSU Craiova e primul club din 
Liga 1 care a anunțat suspendarea 
activității, însă oficialii olteni nu 
au precizat ce se întâmplă cu 
contractele jucătorilor pe perioada 
coronavirusului.


