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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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SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 6 APRLIE – 12 APRILIE 2020

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

06.04

14:00 - 16:30 PT 458 - str. Spania, zona blocurilor: O7, 
O17, O18, O19, O20, O21, O22, O23, O24, 
P1, P2, P4, P5, P6, P11, P12, P13, str. Calea 
Bucureşti, nr. 5, 6, 7, 8, 9, 62, 77, 86, str. 
Împăratul Traian, zona blocurilor: P2, sc. 1, 
2, 3, P3, sc. 1, 2, 3, P4, sc. 1, 2, 3, str. Henry 
Coandă, zona blocurilor: P11, P12, P13, str. 
Putnei, nr. 2, 3, str. General Constantin, bl. 
EXP2

08:00 - 12:00

Craiova

PT 393 - cart. Sărari, zona blocurilor: M1 
- M14

11:00 - 15:00 PT 244 - str. Calea Bucureşti, zona blocurilor: 
R1, R2, R3, C.T.

09:00 - 17:00 Fratoştiţa PTA 1 Fratoştiţa - circ. 2
09:00 - 17:00 PT terţi: PTA Eco Sistem CetateCetate

09:00 - 17:00 Băileşti PTCZ Magazin Victoria - blocurile: E3C, E3D

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

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

09:00 - 17:00 Segarcea PTA SA Unirea Segarcea

11:00 - 16:30 Maglavit, 
Cetate

Moreni - integral, Fântâna Banului - integral, 
PTA ITA Cetate, PT terţi: PT Bicu Laurenţiu

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 Leu PTCZ Siloz Leu, PT terţi: PTA CFR Leu

11:00 - 16:30 Plopşor, 
Sălcuţa

Plopşor, Sălcuţa, Tencănău, Vela, Căciulatu 
- integral, PT terţi: PTA SA Căciulatu, PTA 
CAP Sălcuţa

Între 11.00 – 13.00, orele seniorilor

SC Pieţe şi Târguri Craiova SRL 
face un apel către tineri să respecte 
orele de ieşire ale seniorilor, şi să nu 
meargă la cumpărături între orele 
11 şi 13.

Potrivit Ordonanţei Militare nr. 3 
din 24.03.2020, privind măsuri de 
prevenire a răspândirii COVID-19, 
„circulaţia persoanelor care au 
împlinit vârsta de 65 de ani, în afara 
locuinţei/gospodăriei, este permisă 
numai în intervalul orar 11.00 – 
13.00”. Cum pensionarii pot merge 
la cumpărături doar între aceste ore, 
persoanele care nu au împlinit vârsta 
de 65 de ani sunt rugate să meargă 
la piaţă pentru cumpărături în afara 
acestui interval orar, lăsând astfel 
intervalul orar 11.00 – 13.00 exclusiv 
seniorilor de peste 65 de ani.

În vederea respectării numărului 
maxim de persoane care pot fi 
în acelaşi timp în fiecare piaţă, 
precum şi pentru păstrarea unei 
distanţe minime de 1,5 - 2 metri 
între cumpărători, ca măsură de 
reducere a riscului de extindere a 
epidemiei de coronavirus, a fost 

restricţionat accesul pe anumite 
intrări din halele agro-alimentare, 
astfel încât personalul SC Pieţe şi 
Târguri Craiova SRL să poată avea 
sub control numărul persoanelor 
care intră şi ies din pieţe. Pentru 
a evita cozile care se formează la 
intrările din pieţe după ora 11.00, 
apelăm la spiritul civic al persoanelor 
sub 65 de ani, pe care le rugăm 
să nu meargă la piaţă între orele 
11.00 şi 13.00, dând astfel exclusiv 
pensionarilor posibilitatea de a-şi 
face cumpărăturile în intervalul orar 
amintit. Nu dorim să facem ca în 
unele magazine, care le dau prioritate 
celor peste 65 de ani în acest interval 
orar. Sperăm că, totuşi, cei tineri se 
pot trezi mai devreme ca să meargă 
la piaţă şi să-şi încheie cumpărăturile 
până la ora 11.00, sau să vină la 
cumpărături după ora 13.00.

Le reamintim cetăţenilor că pieţele 
rămân deschise, dar, pentru a preveni 
răspândirea coronavirusului, este de 
preferat să evite ieşirile din locuinţă. 
Atunci când deplasarea în afara 
domiciliului este absolut necesară 

şi ajungeţi într-o piaţă, respectaţi 
măsurile de igienă şi protecţie 
recomandate de autorităţi, menţinând 
o distanţă corespunzătoare faţă de 

persoanele din jurul dumneavoastră 
şi dezinfectându-vă mâinile des.

SC PIEŢE ŞI TÂRGURI 
CRAIOVA SRL
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Apelul polițiștilor doljeni, condamnați la 
închisoare cu executare pentru luare de 
mită, s-a suspendat la Curtea de Apel

Judecătorii de la Curtea 
de Apel Craiova au 
suspendat și judecarea 
apelurilor în dosarul 
polițiștilor doljeni 
condamnați pentru luare 
de mită. Măsura a fost 
luată pe perioada stării 
de urgență generată de 
epidemia de Coronavirus. 
Viorel Minuţă, agent de 
poliţie în cadrul Secţiei 12 
de Poliţie Rurală Daneţi 
și Aris Constantin Dincă, 
şeful Postului de Poliţie 
Daneţi, condamnați la 
5, respectiv 6 ani de 
închisoare cu executare 
au fost acuzați că, 
împreună cu un tehnician 
silvic din Daneți, au cerut 
10.000 lei de la un bărbat, 
care i-a denunțat, pentru 
a nu lua măsurile legale 
faţă de acesta, în urma 
instrumentării unui dosar 
penal privind infracţiuni la 
regimul silvic.

Curtea de Apel Craiova a anunțat, 
la termenul de la sfârșitul săptămânii 
trecute, că suspendă judecarea 
apeluri lor declarate în dosarul 
polițiștilor doljeni condamnați pentru 
luare de mită la Tribunalul Dolj, pe 
parcursul stării de urgență generată 
de epidemia de Coronavirus: Se 
suspendă de drept judecarea cauzei 
pe durata stării de urgenţă. În termen 
de 10 zile de la încetarea stării de 
urgenţă judecătorul sau instanţa de 
judecată va lua măsuri pentru fixarea 
termenelor de judecată şi efectuarea 
actelor de procedură, prin repunerea 
cauzei pe rol, cu citarea părţilor şi 
asigurarea dreptului la apărare, după 
caz. Pronunţată în şedinţă publică, 

se arată în încheierea de ședință a 
instanței.

Reamintim că, pe 30 octombrie 
anul trecut, judecătorii de la Tribunalul 
Dolj au pronunțat sentința în procesul 
în care au fost judecați Viorel Minuţă, 
agent de poliţie în cadrul Secţiei 
12 de Poliţie Rurală Daneţi, Aris 
Constantin Dincă, şeful Postului de 
Poliţie Daneţi, dar şi Iulian Cîrjaliu, 
tehnician silvic, și Tudor Dobrescu 
pentru luare de mită: „condamnă pe 
inculpatul Minuță Viorel la pedeapsa 
de 4 (patru) ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de luare de 
mită.(…) condamnă pe inculpatul 
Minuță Viorel la pedeapsa de 3 (trei) 
ani închisoare pentru săvârşirea 
complicității la infracţiunea de luare 
de mită. Contopeşte pedepsele 
principale aplicate inculpatului Minuță 
Viorel prin prezenta sentinţă și aplică 
acestuia pedeapsa rezultantă de 
5 ani închisoare. 2.Condamnă pe 
inculpatul Dincă Aris-Constantin la 
pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare 
pentru săvârşirea complicității la 
infracţiunea de luare de mită. (…)
Condamnă pe inculpatul Dincă Aris-
Constantin la pedeapsa de 3 (trei) 
ani închisoare pentru săvârşirea 
complicității la infracţiunea de luare 
de mită. Condamnă pe inculpatul 
Dincă Aris-Constantin la pedeapsa 
de 3 (trei) ani închisoare pentru 
săvârşirea infracțiunii de abuz în 
serviciu dacă funcționarul public 
a obținut pentru sine sau pentru 
altul un folos necuvenit. Contopeşte 
pedepsele pr incipale apl icate 
inculpatului Dincă Aris-Constantin 
prin prezenta sentinţă și aplică 
acestuia pedeapsa rezultantă de 
6 ani închisoare. 3.Condamnă pe 
inculpatul Cîrjaliu Iulian la pedeapsa 
de 3 (trei) ani închisoare pentru 
săvârşirea infracţiunii de luare 
de mită. Condamnă pe inculpatul 
Cîrjaliu Iulian la pedeapsa de 2 (doi) 
ani închisoare pentru săvârşirea 
infracţiunii de trafic de influență. 
Condamnă pe inculpatul Cîrjaliu 
Iulian la pedeapsa de 3 (trei) ani 
închisoare pentru săvârşirea instigării 
la infracțiunea de abuz în serviciu 
dacă funcționarul public a obținut 
pentru sine sau pentru altul un folos 
necuvenit. Contopeşte pedepsele 
principale aplicate inculpatului Cîrjaliu 
Iulian prin prezenta sentinţă și aplică 

acestuia pedeapsa rezultantă de 4 
ani și 8 luni închisoare. 4.Condamnă 
pe inculpatul Dobrescu Tudor la 
pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare 
pentru săvârşirea complicității 
la infracţiunea de cumpărare de 
influență. Condamnă pe inculpatul 
Dobrescu Tudor la pedeapsa de 2 
(doi) ani închisoare pentru săvârşirea 
infracţiunii de trafic de influență. 
Contopeşte pedepsele principale 
aplicate inculpatului Dobrescu Tudor 
prin prezenta sentinţă și aplică 
acestuia pedeapsa rezultantă de 
2 ani și 8 luni închisoare. Dispune 
suspendarea executării pedepsei 
de 2 ani și 8 luni închisoare aplicate 
inculpatului Dobrescu Tudor, sub 
supraveghere, pe un termen de 
supraveghere de 4 (patru) ani”, se 
arată în hotărârea instanței.

Faptele pentru care au fost 
condamnați cei patru s-au petrecut 
la începutul anului 2017. Potrivit 
reprezentanților Direcției Generale 
Anticorupție (DGA), în urma unei 
anchete complexe a ofiţeri lor 
Serviciului Judeţean Anticorupţie 
Dolj şi procurorilor Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Dolj, s-a stabilit că, 
în cursul lunii ianuarie 2017, agentul 
de poliţie Viorel Minuţă, din cadrul 
Secţiei 12 de Poliţie Rurală Daneţi, 
împreună cu un coleg, şeful Postului 
de Poliţie Daneţi, Aris Constantin 
Dincă, l-au depistat pe M.C. în timp 
ce transporta material lemnos fără a 
deţine documente de provenienţă, 
ocazie cu care i-au întocmit proces-
verbal de constatare a infracţiunii 
flagrante, în baza căruia s-a întocmit 
dosar penal înregistrat la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Craiova. 
Ulterior, la domiciliul lui M.C. s-au 
efectuat percheziţii, fiind depistate 
cantităţi importante de material 
lemnos. Pentru inventariere, s-a 
apelat la Iulian Cîrjaliu, tehnician 
silvic, care a constatat că, din cauza 
cantităţii mari de material lemnos 
sustras şi deţinut de M.C., acesta 
urmează să fie cercetat penal pentru 
infracţiuni la regimul silvic. Numai 
că, după finalizarea inventarierii 
şi deschiderea dosarului penal, 
Iulian Cîrjaliu l-a abordat pe M.C 
(denunţător în cauză) şi i-a propus 
ca, pentru a nu fi tras la răspundere 
penală, să achite o „cotizaţie”, de fapt 
o şpagă mascată, în contul Asociaţiei 

proprietarilor de păduri din Daneţi, 
în cuantum de 10.000 lei, şi amenzi 
contravenţionale de 6.000 lei.

Tot Cîrjaliu a negociat şi cu cei doi 
poliţişti modificarea prejudiciului creat 
de doljean, care este şi recidivist, 
astfel încât să fie coborât sub limita 
infracţiunii şi acesta să scape de 
răspunderea penală, sens în care 
dosarul penal urma să fie înaintat 
parchetului competent cu propunere 
de clasare, iar M.C. să fie sancţionat 
contravenţional cu suma de 2.500 
lei, dar numai după ce acesta va 
achita 7.500 lei către asociaţia 
indicată. Asociaţia nu are de ce să 
încaseze bani de la persoane care 
nu sunt membre, întrucât nu există 
o bază legală, astfel că, cel mai 
probabil, banii ar fi intrat în posesia 
tehnicianului silvic, care i-ar fi împărţit 
cu poliţiştii, mai ales că asociaţia 
avea casier propriu. Numai că luni, 
27 februarie 2017, casierul asociaţiei 
a lipsit, iar denunţătorul M.C. s-a 
întâlnit cu agentul Viorel Minuţă şi cu 
Iulian Cîrjaliu la Postul de Poliţie, iar 
denunţătorul a plătit sumele de mai 
sus în cuantum total de 10.000 lei, la 
casieria Primăriei, fiindu-i eliberate în 
acest sens documente justificative de 
încasare a amenzilor contravenţionale 
care totalizau 2.500 lei şi o chitanţă 
de încasare pentru suma de 7.500 
lei, reprezentând „cotizaţie” pentru 
asociaţie. Făptuitorii au fost ridicaţi 
şi conduşi la sediul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Dolj în vederea 
continuării cercetărilor sub aspectul 
săvârşirii infracţiunilor de luare de 
mită, complicitate la luare de mită, 
abuz în serviciu.

Pe 31 mai 2017, s-a înregistrat 
la Tribunalul Dolj dosarul în care cei 
trei, împreună cu Tudor Dobrescu, 
au fost trimiși în judecată, iar pe 28 
iulie 2018, cauza a ieșit din camera 
preliminară, judecătorii dispunând 
începerea procesului.
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Centru de carantină, Stadionul din Târgu 
Jiu a trimis acasă primele persoane

O parte din cetățenii aflați în 
carantină, în hotelul de la Stadionul 
din Târgu Jiu, au putut pleca acasă, 
după 14 zile de stat sub supraveghere. 
Este vorba despre două etaje ale 
hotelului, pline de gorjeni veniți din 
alte țări, toți au putut să se întoarcă 
la familiile lor.

„Deja au plecat primele persoane 
care se aflau în carantină, după 
14 zile. Sunt fericiți că au scăpat 
și revin la casele lor. Vorbim de un 
grup de circa 30 de persoane. Până 
nu eliberăm tot nu mai băgăm pe 
nimeni. Până sâmbătă vom avea 

întreg hotelul gol, momentan s-au 
eliberat două etaje. Pe viitor nu știm 
ce se va întâmpla, vor fi în carantină 
cei ce vin din Spania, Italia, Franța și 
Germania, restul izolare la domiciliu”, 
a declarat reprezentantul DSP Gorj.

Bogdan Niculescu, șeful Secției 
Ortopedie din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență din Târgu Jiu, 
a anunțat că a fost semnat contractul 
pentru furnizarea aparaturii necesare 
pentru înființarea unui laborator 
pentru efectuarea COVID-19.

„Am trecut în etapa următoare 
a proiectului nostru, și anume am 
semnat contractul cu furnizorul 
și am plătit avansul pentru linia 
PCR. Așa cum am spus și în prima 
postare ,  sperăm ca în  pat ru 

săptămâni să reușim să devină 
funcțional. Le mulțumesc zecilor de 
prieteni care prin donațiile lor fac 

posibil realizarea acestui proiect”, 
a transmis pe Facebook medicul 
Bogdan Niculescu.

Medic cercetat după ce a operat fără protecție un 
pacient suspect de COVID19

Un medic din cadrul Spitalului 
Județean de Urgențe Târgu Jiu a 
intrat în atenția polițiștilor, după 
ce nu a luat măsurile necesare de 
sănătate și siguranță a muncii. Se 
pare că doctorul ar fi efectuat o 

intervenție chirurgicală asupra unui 
pacient suspect de COVID19, fără 
a avea un echipament de protecție 
corespunzător. Oamenii legii au aflat 
despre incident din presă. În cauză, 
a fost începută urmărirea penală.

Pacientul care a fost internat și 
avea nevoie urgent de o intervenție 
chirurgicală prezenta simptome 
specifice infectării cu coronavirus, 
scrie igj.ro

„Am depus o completare pentru 

efectuarea de lucrări suplimentare 
și sperăm să fie dat avizul, iar sala 
de operație să poată fi funcțională”, 
a spus Dumitru Vienescu, potrivit 
sursei citate.

Cătălin ANGHEL

Polițiștii locali din Târgu Jiu mai dau și amenzi 
pentru consumul de alcool

Polițiștii locali nu se confruntă 
doar cu nerespectarea regulilor 
legate de combaterea COVID19. La 
sfârșitul săptămânii trecute, agenții 
au legitimat 110 persoane pe raza 
municipiului Târgu Jiu și au aplicat 24 
sancțiuni contravenționale, 4 dintre 
acestea fiind pentru consum de alcool 
în locuri publice.

„Pe toată durata stării de urgență, 
polițiștii locali desfășoară frecvent 
activități de verificare impuse de 
ordonanțele militare, asigurând 
totodată și măsuri de menținere a 
ordinii și liniștii publice în sistem 
integrat cu agenți din cadrul Poliției 
Municipiului Târgu Jiu. Le mulțumim 
tuturor cetățenilor care ne vin în 
sprijin, sesizându-ne cu privire la 
existența unor grupuri de persoane 
între blocurile de locuințe sau a celor 
care pătrund în locurile de joacă”, au 
transmis polițiștii locali.

Gorjenii nu au fost chiar liniștiți pe 
parcursul săptămânii, mai ales când 
a venit vorba de ieșitul justificat din 
case. Doar miercuri, peste 200 de 
gorjeni au fost amendaţi de către 

jandarmi şi poliţişti pentru că au 
părăsit locuința în mod nejustificat, 
fără să respecte prevederile Ordinului 
Militar. Oamenii legii au aplicat 213 
sancţiuni contravenţionale, în valoare 
totală de 140.350 de lei.

„Poliţiştii şi jandarmii desfăşoară 
în continuare misiuni specifice, 
în vederea prevenirii răspândirii 
COVID-19. În acest context , 
recomandăm cetăţenilor judeţului 
Gorj să evite deplasările, dacă nu 
au un motiv bine întemeiat. De 
asemenea, reamintim că pentru 
verificarea motivului deplasării în 
interes profesional, persoanele sunt 
obligate să prezinte, la cererea 
forţelor de ordine, legitimaţia de 
serviciu, adeverinţa eliberată de 
angajator sau o declaraţie pe propria 
răspundere. De asemenea, pentru 
verificarea motivului deplasării în 
interes personal, persoanele sunt 
obligate să prezinte o declaraţie 
pe propria răspundere, completată 
în prealabil. Declaraţia pe propria 
răspundere trebuie să cuprindă 
numele şi prenumele, data naşterii, 

adresa locuinţei/gospodăriei/locului 
activităţii profesionale, motivul 
deplasării, data completări i şi 
semnătura. Declaraţia pe propria 
răspundere poate fi completată 
integral olograf („de mână”), cu 
preluarea tuturor elementelor 
prevăzute în modelul declaraţiei pus 

la dispoziţie. Modelul de declaraţie 
poate fi descărcat de pe site-ul web 
al Guvernului României, Ministerului 
Afacerilor Interne, DSP Gorj, precum 
şi de pe site-urile celorlalte instituţii 
cu atribuţii în domeniu”, se arată într-
un comunicat al DSP Gorj.

Cătălin ANGHEL

Un gorjean și-a pierdut 
viața după ce a pierdut 

controlul unui TIR
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, 

din Târgu Cărbunești, și-a pierdut 
viața într-un accident cumplit. Acesta 
a pierdut controlul volanului, iar tirul 
pe care îl conducea s-a răsturnat 
într-un șanț. La fața locului au ajuns 
mai multe echipaje de salvare. 
Potrivit radiotargujiu.ro, șoferul a fost 
transportat la spital, dar medicii nu 
au mai putut face nimic pentru a-i 
salva viața.

Evenimentul rutier a avut loc 
vineri, pe Dealul Negru, în județul 

Argeș. Se pare că bărbatul se deplasa 
către Râmnicu Vâlcea.

„Din primele cercetări, autotrenul 
circula dinspre Pitești către Râmnicu 
Vâlcea, iar într-o curbă la stânga, pe 
fondul neadaptării vitezei, șoferul ar fi 
pierdut controlul direcției de mers și 
s-ar fi răsturnat într-un șanț, pe partea 
dreaptă. Șoferul, în vîrstă de 48 de ani, 
din Târgu Cărbunești, județul Gorj, a 
fost transportat la spital”, au transmis 
reprezentanții IPJ Argeș.

Cătălin ANGHEL
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Medicii vâlceni, instruiți în Capitală
 pentru combaterea COVID19

Demersurile pentru achiziţia 
publică a aparatului de testare pentru 
COVID-19 au fost lansate, cel puțin 
așa anunță conducerea Spitalului 
Judeţean de Urgenţă (SJU) Vâlcea. 
Consiliul Judeţean ar fi alocat fondurile 
necesare, iar pentru ca atunci când 
va fi adus aparatul să poată fi imediat 
folosit, s-a luat decizia ca personal de 
la Laboratorul de Analize Medicale din 
cadrul SJU Vâlcea să meargă la „Matei 
Balş” pentru instruire.

„Urmare a  aprobării alocării 
f o ndu r i l o r  n e ce s a r e  pen t r u 
achiziționarea și dotarea Laboratorului 
de Analize Medicale cu un Echipament 
complet analizor Real Time PCR”, 
de către Consiliul Județean Vâlcea, 
au fost lansate demersurile în 
vederea organizării procedurii de 
achiziție publică. Echipamentul 
mai sus menționat are scopul de 
a eficientiza activitatea de triere 
și izolare a pacienților suspecți de 
COVID-19. Personal medical din 
cadrul Laboratorului de Analize 
Medicale se va deplasa începând de 
luni, 30.03.2020 la Institutul de Boli 
Infecțioase Matei Balş București, 

pentru instruire tehnică”, precizează 
SJU Vâlcea, într-un comunicat oficial.

S â m b ă t ă ,  c u  a j u t o r u l 
reprezentanților ISU Vâlcea, au fost 
amplasate încă trei corturi dotate cu 
sistem de încălzire și sistem de iluminat 
în curtea Spitalului Județean Vâlcea.

Totodată, Primăria municipiului 
a demarat, sâmbătă, 28 martie, 
o amplă acţiune de dezinfecţie a 
domeniului public, în special, pe 
zonele dintre blocuri.

„La ora 9.00, de la sediul societăţii 
de lângă Parcul Zăvoi, 110 persoane 
echipate complet cu combinezoane, 
cizme, măşti, ochelari, mănuşi şi 
veste personalizate şi „înarmate” 
cu atomizoare de 14 l cu soluţii 
biocide vor „ataca” mai multe 
cartiere din municipiu. Traseul 
va cuprinde cartierul Zăvoi, Zona 
Centrală, cartierul 1 Mai şi o parte 
însemnată din cartierul Ostroveni, 
iar acţiunea se va repeta până la 

acoperirea întregului municipiu. 
Trebuie menţionat că substanţele 
folosite nu dăunează spaţiilor verzi, 
florilor, autovehiculelor, iar utilizarea 
lor nu este toxică pentru oameni sau 
animale. Acţiunea de sâmbătă este 
avizată de Comitetul Local pentru 
Situaţii de Urgenţă al municipiului 
Râmnicu Vâlcea şi se încadrează în 
măsurile de luptă împotriva epidemiei 
de coronavirus”, a fost comunciatul 
emis de primărie, vineri.

131 de maşini venite din străinătate au traversat 
județul Vâlcea la sfârșitul săptămânii trecute

Autorităţile judeţene din Vâlcea au 
anunţat că de vineri până sâmbătă, 
131 de maşini venite din străinătate 
au traversat judeţul. Autovehiculele 

au fost însoţite de echipaje ale Poliţiei 
şi Jandarmeriei. Oamenii legii au 
organizat 18 misiuni în acest sens. 
Se pare că pe raza judeţului Vâlcea 

au rămas puţin peste 30 de persoane 
venite din alte țări.

„De asemenea, Inspectoratul 
de Poliție Județean, Inspectoratul 
de Jandarmi Județean și Poliția 
Locală au continuat și în ultimele 
24 de ore misiunile impuse de 
starea de urgență și de ordonanțele 
militare aflate în vigoare, efectuând 
controale și verificări atât în patrule 
mixte, cât și separat. S-a verificat 
modul de respectare a măsurii 
de izolare sau carantină în cazul 
a 688 de persoane”, a transmis 
Centrul Judeţean de Coordonare şi 
Conducere a Intervenţiei.

Vineri, în Râmnicu Vâlcea au 
ajuns echipamentele de protecţie 
şi dezinfectanţii de la Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență. 
Ar f i  vorba despre 1.380 de 
combinezoane și 30 de litri de 
dezinfectant de nivel înalt pentru 

suprafețe și instrumentar medical.
„Echipamentele au fost aduse în 

cursul zilei de 26 martie 2020 cu o 
aeronavă NATO din Coreea de Sud, 
fiind achiziționate de statul român, 
prin Oficiul Național de Achiziții 
Centralizate și IGSU, având în vedere 
contagiozitatea extrem de înaltă a 
virusului COVID -19 care nu poate fi 
ținută sub control în lipsa acestora. 
În prezent, potrivit datelor Direcției 
de Sănătate Publică, în județul 
Vâlcea sunt 244 de persoane aflate 
în carantină instituționalizată și 1.510 
persoane aflate în autoizolare la 
domiciliu. De la ultima informare, au 
ieșit din carantină 20 de persoane, iar 
din izolare la domiciliu șase persoane”, 
se arată într-un comunicat oficial al 
Centrului Judeţean de Coordonare şi 
Conducere a Intervenţiei.

Cătălin ANGHEL
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OLT

Pacient cu coronavirus, la SJU Drobeta. 
Medici, în izolare

A fost protest sâmbătă seara la 
Ambulanţa Mehedinţi. Angajaţii au 
cerut să fie testaţi pentru coronavirus, 
după ce au tratat un pacient, preluat 
de ei şi dus la SJU Drobeta care a fost 
depistat pozitiv.

Autorităţile susţin că personalul 
medical din spital care a intrat 
în contact cu pacientul a purtat 
echipament de protecţie. Angajaţi de 
la Ambulanţă spun că nu au purtat 
costume speciale.

Bărbatul ar fi fost preluat de 
Ambulanţă pe 24 martie şi dus la UPU 
Drobeta, de acolo la o altă unitate 
medicală, iar apoi acasă, diagnosticat 
cu răceală, susţin angajaţi de la SAJ 
Mehedinţi. Două zile mai târziu a 
fost solicitată din nou ambulanţa, 
care l-a dus, din nou la SJU Drobeta, 
unde a rămas internat la ATI. În tot 
acest timp, susţin angajaţii de la 
Ambulanţă nu s-a ştiut că ar putea 
avea coronavirus, iar personalul care 
a intrat cu el în contact nu a purtat 
echipament special de protecţie. 

După ce starea lui s-a întrăutăţit i s-au 
recoltat probe şi a fost diagnosticat 
cu COVID-19. Şase angajaţi ai SAJ 
Mehedinţi au intrat în izolare la 
domiciliu, iar colegii lor au cerut să 
fie testaţi.

Reprezentantii spitalului și cei ai 
CJ Mehedinți susțin că personalul 
medical care l-a tratat a fost echipat 
corespunzător.

„În această seară (n.r. sâmbătă) 
a venit confirmarea că unul dintre 
pacienții internați în Secția de Terapie 
Intensivă a Spitalului Județean de 
Urgență din Drobeta Turnu Severin 
este infectat cu virusul COVID-19. 
Bărbatul nu a fost testat inițial întrucât 
nu s-a încadrat în simptomatologia 
pentru Coronavirus comunicată 
de Ministerul Sănătății. Cu toate 
acestea, personalul medical din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență 
a luat toate măsurile de echipare și 
izolare în conformitate cu suspecții 
de Coronavirus. Medicii i-au recoltat 
probe pentru testul de gripă și după 
ce acesta a ieșit negativ, s-a făcut și 
testarea pentru COVID-19 care a ieșit 
pozitivă”, au precizat reprezentanții 
CJ Mehedinți.

Președintele Consiliului Județean 
Mehedinți, Aladin Georgescu:

„Conform protocolului, se va testa 
imediat întreg personalul medical cu 
care a intrat în contact pacientul, 
chiar dacă medicii, asistentele și 
infirmierele au purtat echipament 
de protecție atât în Unitatea de 
Primiri Urgențe, cât și în ATI. S-a 
luat măsura ca personalul DSP să 
facă recoltarea la domiciliul fiecărui 
angajat pentru a evita contactul cu 
alte persoane din spital.

Totodată, cei care au intrat în 
contact cu pacientul se vor autoizola 
la domiciliu sau pot folosi locația pusă 
la dispoziție de Consiliul Județean 
Mehedinți pentru această situație.

Va fi, de asemenea, testat și 
personalul de pe ambulanța care 
l-a transportat pe bărbat la Spital, 
urmând ca reprezentanții DSP să 
continue ancheta epidemiologică”.

Pacientul a fost transferat la 
Spitalul de Boli Infecțioase din 
Craiova.

Medicii stomatologi din 
Olt donează materiale 
sanitare pentru colegii 

din spitale
Medicii din cadrul Colegiului 

Medicilor Stomatologi Olt au dat 
startul unei acţiuni de colectare a 
materialelor sanitare proprii, pentru 
a le dona. După ce  activitatea 
în cabinetele stomatologice a 
fost suspendată prin ordonanţă, 
stomatologii au hotărât să doneaze 
materialele către colegii care asigură 
urgenţele.

Potrivit Adevărul, colectarea 
materialelor a început deja la 
cabinetul medicului stomatolog 
Andreea Dumitrescu, din Slatina. 
Medicul, care a şi avut iniţiativa, şi 
care în această perioadă este implicat 
în mai multe proiecte de voluntariat, 
activează şi în cadrul cabinetului 
Urgenţe Stomatologice din Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slatina unde 

deja adresabilitatea a crescut, pentru 
că este singura variantă a pacienților 
care trebuie să-și rezolve urgenţele 
stomatologice.

„Având în vedere faptul că noi la 
cabinet nu mai lucrăm, m-am gândit 
că este momentul să-i ajutăm pe cei 
din prima linie. Sunt chiar la cabinet 
acum, primii colegi, din Slatina, au 
şi adus materiale. Ajută fiecare după 
posibilităţi. Şi o cutie cu mănuşi dacă 
primim, e ceva. Materialele sanitare 
de acum nu se mai pot procura uşor, 
e o situaţie cunoscută”, a declarat dr. 
Andreea Dumitrescu.  

Materialele vor ajunge în cabinetul 
de Urgenţe Stomatologice al SJU 
Slatina, dar şi în secţia de Boli Maxilo-
Faciale a spitalului.

Cristina Pleșoianu

Personalul din prima 
linie va primi viziere 

confecționate de voluntari
La firma unui voluntar din Olt 

se află în lucru 1.200 viziere pentru 
personalul medical aflat în prima linie, 
prin această acțiune, olteanul s-a 
alăturat demersului Clubului Rotary 
„Apel pentru cei care pot asigura în 
continuare materialele necesare”.

Potrivit Adevărul, ideea a venit din 
partea medicului Andreea Dumitrescu, 
membru al clubului Rotary Slatina, iar 
colegii s-au mobilizat și acum sunt 
deja în lucru 1.200 viziere. Acestea vor 
ajunge pentru început la personalul din 
prima linie, din spitalele din Slatina şi 
Caracal, dar şi la membrii echipajelor 
de ambulanţă.  

„Membrii clubului s-au mobilizat, 
au identificat un furnizor de material 
PVC potrivit și, cu ajutorul firmei NION 
DESIGN, au început confecţionarea 
unui număr de 1.200 de viziere pentru 
medici. Din partea firmei menţionate, 
domnul Ionuț Naidin a asigurat în 
mod gratuit manopera, alăturându-
se efortului colectiv de a oferi mai 

multă siguranţă medicilor olteni în 
intervențiile lor. Vizierele nu sunt de 
unică folosință, ele pot fi reutilizate 
dupa igienizare corespunzătoare.

Primii medici care vor primi vizierele 
vor fi din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Slatina, Serviciul Județean 
de Ambulanță Olt, centrele de dializă, 
Spitalul Municipal Caracal”, au explicat 
reprezentanţii Rotary, care fac apel în 
continuare la persoanele ce pot susţine 
acest demers, reamintind că nevoile 
sistemului medical sunt mult mai mari.  

„Este încă mare nevoie de 
echipamente de protecţie a medicilor 
din alte spitale din Olt, a medicilor 
de familie, astfel că Clubul Rotary 
Slatina face apel pentru donații cu 
materiale PVC pentru confecționarea 
lor sau sponsorizări în bani în contul: 
ASOCIAȚIA CLUBUL ROTARY 
SLATINA, RO 67RZBR 00000 60000 
975201, deschis la Raiffeissen Bank 
Slatina”, a transmis Rotary.  

Cristina Pleșoianu
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Maternitatea din Craiova, 
liberă de coronavirus

Femeile care urmează să nască la 
Maternitatea Spitalului „Filantropia” 
din Craiova pot răsufla uşurate. 
Spitalul nu va fi transformat într-
unul pentru paciente cu coronavirus. 
Prefectul de Dolj, Nicuşor Roşca, a 
decis în urma discuţiilor cu medicii 
şi specialiştii din sistem ca pentru 
eventualele gravide cu COVID-19 
să se asigure asistenţă medicală la 
Spitalul „Filantropia” din Sărari.

De altfel, aici urmează să se 
facă triajul tuturor suspecţilor de 
COVID-19. Pacienţii ajunşi aici vor 
fi testaţi şi se va aştepta rezultatul 
analizelor. Dacă vor fi depistaţi 

pozitiv vor fi transferaţi la Infecţioase 
Craiova. După ce locurile de la 
Infecţioase vor fi ocupate, pacienţii 
vor fi menţinuţi în „Filantropia” din 
Sărari, unde sunt 164 de locuri.

Pacienţii cu coronavirus care au 
nevoie de intervenţii chirurgicale vor fi 
transferaţi la Spitalul CFR din Craiova, 
făcându-se deja demersuri ca această 
unitate medicală să primească tot ce 
are nevoie.

Reamintim că pe lângă medici 
şi conducerea spitalului, şi primarul 
Craiovei, Mihail Genoiu, a avut discuţii 
cu factorii de decizie pentru a păstra 
Maternitatea „Filantropia” deschisă 
pentru toate gravidele.

„Demersurile noastre din ultimele 
zi le pentru a evita includerea 

Maternității spitalului municipal 
Filantropia pe lista spitalelor suport 
pentru COVID-19 sunt pe cale de a 
da roade, pentru că atunci când se 
dorește, se găsesc soluții!

Spitalul Filantropia NU va fi folosit 
pentru tratarea bolnavilor infectați 
cu COVID-19, cel puțin în acest 
moment!

Dar să nu ne hazardăm, pentru că 
decizia nu este definitivă – Comitetul 
Județean pentru Situații de Urgență 
trebuie să aprobe oficial acest lucru.

În cazul în care, autoritățile 
responsabile de gestionarea acestei 
crize ne vor solicita secția spitalul 
Filantropia din cartierul Sărari 
pentru a fi folosită pentru tratarea 

viitoarelor mame eventual infestate 
cu COVID-19, municipalitatea își va 
da concursul. Dar atragem atenția 
Direcției de Sănătate Publică Dolj 
că acum este momentul să-și 
demonstreze implicarea și dorința de 
a rezolva cu profesionalism situațiile 
legate de coronavirus. Astfel, sperăm 
că Ministerul Sănătății va susține 
orice altă dotare de specialitate va 
fi nevoie pentru a asigura toate 
condițiile desfășurării actului medical, 
în contextul coronavirus”, a declarat 
primarul Craiovei, Mihail Genoiu.

Propunerea va f i  luată în 
considerare astăzi în Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

Spitalul Dăbuleni, pregătit pentru posibili 
pacienţi cu COVID-19

Spitalul Orăşenesc „Aşezămintele 
Brâncoveneşti” Dăbuleni a fost 
desemnat spital suport pentru 
pacienţii cu noul coronavirus, iar 
reprezentanţii unităţii medicale 
afirmă că sunt pregătiţi în acest sens.

„La nivelul spitalului există stocuri 
de echipamente de protecție (măști 
de protecție, combinezoane, ochelari, 
mănuși, etc.) și medicamente, atât 
pentru personalul angajat cât și 
pentru potențialii pacienți infectați 
cu noul coronavirus.

Achiz i ț i i le  de mater ia le ș i 
medicamente, precum și stocurile, 
conform legislației în vigoare sunt 
făcute în funcție de adresabilitatea 
pacienților. Conform adresei DSP 
DOLJ nr. 3976 din data de 26.03.2020, 
Spitalul Orășenesc Dăbuleni a fost 
desemnat spital suport conform 
Planului alb, faza II de intervenție. 
Conform noului plan de intervenție 

și nu numai, au fost încheiate și se 
încheie în continuare contracte care 
sunt în derulare atât cu furnizorii 
de materiale de protecție cât și cu 
furnizorii de medicamente, urmând 
ca acestea să fie achiziționate pe 
măsură ce spitalul va interna pacienți 
infectați cu noul coronavirus, în 
funcție de adresabilitate.

Furnizor i i  de mater ia le de 
protecț ie ș i  medicamente îș i 
onorează comenzi le (conform 
legislației actuale) cu prioritate 
către spitalele care au deja internați 
pacienți infectați cu noul coronavirus, 
urmând ca la Spitalul Orășenesc 
Dăbuleni materialele să înceapă să 
fie livrate în momentul în care vor 
fi internați pacienți infectați cu Noul 
Coronavirus și în funcție de stocurile 
pe care furnizorii le dețin. Spitalul 
Orășenesc Dăbuleni este desemnat 
ca fiind spital suport în faza II de 

intervenție, aceasta însemnând că 
urmează să primească pacienți în 
cazul în care spitalele din faza I 
își ating capacitatea maximă”, au 
precizat, într-un comunicat de presă, 
reprezentanţii spitalului.

În acest moment, spitalul din 
Dăbuleni este gol, fiind pregătit 
în vederea preluării, internării și 
tratării de pacienți infectați cu Noul 
coronavirus.

Între timp, la nivel naţional, 
a crescut numărul pacienţilor cu 
coronavirus care au decedat şi a 
scăzut vârsta acestora. O tânără 
de doar 27 ani, din Botoşani, este 
cazul 40.

Pe 22.03.2020 i s-au recoltat 
probe biologice pentru COVID 19 
care au fost testate la Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase Iași. Rezultatul 
testării din data de 23.03.2020 a fost 
pozitiv. A murit duminică, la spitalul 

din Iaşi. Fata avea diabet zaharat 
de tip I.

Numărul cazurilor de coronavirus 
din ţară, ajunsese ieri, la prânz, la 
1.760. Pacienții au vârsta cuprinsă 
între 0 și 89 de ani.

„Dintre cele 1.760 de persoane 
confirmate pozitiv, 169 au fost 
declarate vindecate și externate (55 
la Timișoara, 79 la București, 17 la 
Iași, 7 la Craiova, 9 la Constanța și 
2 la Cluj)”, conform MAI.

În Dolj, Prefectura a raportat 
că „3.683 de persoane sunt izolate 
voluntar la domici l iu, 489 de 
persoane se află în carantină, 162 
persoane au ieșit din carantină, iar 
alte 828 au ieșit din izolare voluntară 
la domiciliu. Persoanele izolate la 
domiciliu sunt clinic sănătoase și nu 
prezintă simptomatologie specifică 
afectării de către virusul COVID-19”.

Ana-Maria CONSTANTINESCU



HOROSCOP
Te-ai gandit sa participi la 

un curs despre arte?
 Indiferent daca preferinta 

ta este pictura, muzica sau 
scrierea creativa, daca te 
angajezi acum, vei continua cu 
aceasta. 

Ca persoana care se bucura 
de a fi atletica , zile ca aceasta 
ofera o priza minunata pentru 
energia ta. S-ar putea sa petreci 
mult timp cu familia ta astazi, 
dar probabil vei atinge si baza 
cu multe altele. 

Daca detii propria casa, 
poti afla astazi ca valoarea sa 
a crescut substantial. 

In caz ca dorest i  sa 
cumperi una, acesta este 
momentul pentru a incepe 
sa cauti. 

Venituri crescute la care 
ai lucrat timp indelungat se 
pot manifesta in sfarsit astazi. 
Efortul si energia ta nu au trecut 
neobservate. Ce faci acum ii 
poate impresiona pe cei aflati in 
situatia de a iti avansa interesele. 

Unele conversatii cu un 
partener de dragoste ar putea 
duce la avansarea relatiei pana la 
nivelul urmator de angajament. 
Comunicarea ar trebui sa fie 
iubitoare si de sustinere, dar ar 
putea fi discutate aspecte practice.

Aceasta este o zi minunata 
pentru a face fata chestiunilor legale 
de orice fel, inclusiv a planurilor 
pentru o nunta! Situatia ta financiara 
ar trebui sa fie infloritoare si stabila, 
iar obiectivele educationale pe 
termen lung pot ajunge in prim plan. 

Dorinta de a face o anumita 
achizitie ar putea sa te faca sa iti 
regandesti astazi bugetul. Acesta 
este un moment bun pentru 
a face acest lucru, intrucat 
simtul tau de afaceri si bani 
functioneaza la un nivel ridicat.

O abilitate puternica din 
partea ta de a amesteca lumea 
intelectului ar putea supravietui 
astazi. Capacitatea de a concentra 
aceste metode de perceptie in 
realitatea materiala este potrivita 
pentru a oferi un impuls carierei.

Dintr-o data, pari mai 
senzual decat de obicei. 
Partenerii de iubire actuali si 
potentiali pot arunca o a doua 
privire si pot fi intrigati. Nu 
fi surprins daca atragi priviri 
admirative de la straini! 

Relatiile de toate tipurile 
devin mai puternice si mai 
durabile astazi. Succesele 
sporesc puterea parteneriatelor 
de afaceri; relatiile de dragoste 
avanseaza la urmatorul nivel de 
angajament.

Tendintele tale vizionare 
sunt astazi in ascendent, desi vor 
fi inclinate mai mult spre practic 
decat pe mistic. S-ar putea sa te 
uiti la camera de zi sau la curtea 
ta si, dintr-o data, te vei regasi in 
ochii mintii tale.

Un interes pentru sanatate si 
nutritie ar putea iesi la suprafata 
pentru tine. Noile descoperiri cu 
privire la beneficiile anumitor 
nutrienti, programe de exercitiu 
sau alte forme de terapie 
alternativa iti pot atrage atentia.

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00  Telejurnal matinal
09:00  Telejurnal 
09:45  Teleshopping  
10:00  Ediţie specială  
11:00  Yanxi, palatul
   suspinelor (R) 
12:00  Telejurnal 
12:30  Teleshopping  
13:00  Ediţie specială 
13:15  Discover Romania 
13:30  Pofticioşi, la cratiţă! 
14:00  Telejurnal 
15:00  Maghiara de pe unu 
17:00  Yanxi, palatul suspinelor 
18:00  Nadine 
19:00  Telejurnal  
19:45  Sport  
19:55  Meteo  
20:00  Telejurnal 
21:00  România 9 
22:00  Legende şi mistere 
22:30  Dosarele extratereştrilor 
23:00  Telejurnal 
00:00  Fotbal: Spania - Olanda 
00:50  Discover Romania 
01:00  Nadine (R) 
02:00  Legende şi mistere (R) 
02:30  Dosarele
   extratereştrilor (R) 
03:00  Pro patria (R)  
03:25  Sport (R)  
03:35  Meteo (R)  
03:40  Telejurnal (R) 
04:30  Vorbeşte corect! (R) 
04:35  Replay (R) 
05:25  Pofticioşi, la cratiţă! (R) 
05:55  Imnul României  

07:40  O familie modernă 
08:05  Ready Player One: 
   Să înceapă jocul 
10:25  În căutarea 
   lui Dory 
12:00  Colette 
13:50  Parcul de 
   distracţii 
15:15  Rocketman 
17:15  Omul-Păianjen: 
   În lumea păianjenului 
19:10  Spune-mi o poveste 
20:00  Westworld 
21:05  TAG: Dă-o mai 
   departe 
22:45  Bani murdari 
00:35  Secretele femeilor 
02:10  Whiplash 
04:00  Complotul
   împotriva Americii 
05:05  Krypton 
06:00  Magie în 
   New York

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00  Stiri Sport.ro  
08:45  Teleshopping  
09:00  Ora exacta in sport (R)
10:00  Stiri Sport.ro  
10:45  Ora exacta in sport
12:30  Teleshopping  
13:00  Ora exacta in sport (R)
15:45  Teleshopping  
16:00  Marea țăcăneală (R) 
17:00  Prietenii tăi (R) 
18:00  M.A.S.H. 
19:00  Marea țăcăneală 
20:00  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  Arma virtuala (R) 
09:30  Teleshopping  
10:00  Constantin 60’ (R) 
11:00  Teleshopping  
11:30  Cu lumea-n cap (R) 
12:00  Teleshopping  
14:00  Sănătate cu stil 
14:30  Teleshopping  
15:05  Focus 
16:00  Capri 
17:00  Sacrificii în
   numele iubirii 
18:00  Focus 18 
19:00  Trăsniți 
20:00  Operațiunea 
   Condor 
22:00  Starea naţiei 

23:00  Trăsniți (R) 
00:00  Operațiunea 
   Condor (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

09:45  Dragoste si ura (R) 
10:45  Vouă 
11:45  Baronii (R) 
12:45  Teleshopping  
13:00  Ştiri Naţional TV 
13:15  Vouă 
13:30  Baronii 
14:00  Teleshopping  
14:15  Tradiţii de la bunica
16:00  Teleshopping  
16:15  Destine rătăcite (R) 
17:15  Noblețe 
18:30  Ştiri Naţional TV 
19:00  Destine rătăcite 
20:00  Dragoste si ura 
21:00  Ocolul Pământului 
   în 80 de zile 
23:45  Imperiul 
00:45  Italiencele (R) 
02:30  Spune-mi adevărul (R) 
04:30  Baronii 
05:00  Ştiri Naţional TV (R) 
05:30  Baronii

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: Dave
   Turin și minele pierdute 
12:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
13:00  Maşini pe alese 
14:00  Ingineriile istoriei
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  Goana 
   după aur 
23:00  O nouă șansă
   în sălbăticie 
00:00  Comori arhitecturale 
   recuperate 
03:00  Goana 
   după aur 
05:00  Maşini pe
   alese

HBO EUROSPORT

08:30  Ciclism: CM
09:30  Judo: Turneul de 
   Mare Slem
10:00  Lupte: Jocurile 
   Olimpice de Vară
11:00  înot: Circuitul Nordic
   la înot
12:00  Ciclism: Istoria 
   ciclismului: GP E3 2013
12:30  Ciclism: CM
15:30  Curling: CM
17:35  înot: Circuitul Nordic
   la înot
20:30  Ştirile Eurosport  
20:35  Călărie: Circuitul 
   Campionilor Global
21:35  Călărie: 
   Pasiune ecvestră  
22:05  Călărie: Liga Globală
   a Campionilor
22:40  Sambo: CM
23:45  Ştirile 
   Eurosport  

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  Survivor Romania 
23:00  FanArena 
01:00  Știrile Kanal D (R) 
02:00  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

08:15  Domnișoare
   la ananghie (R) 
10:30  La bloc (R) 

12:45  Uite cine vorbește (R) 
14:45  Amici în spațiu 
16:30  Hei, băiete! Hei, fato! 
18:15  La bloc 
20:30  Operațiunea de salvare:
   Punctul limită 
22:15  Conexiune inversă 

PRO 2

PRO X

PRO TV

PRO CINEMA

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

12:00  Observator 
14:00  Mireasa 
16:00  Observator 
17:00  Acces direct 
19:00  Observator 
20:30  Asia Express -
   Drumul comorilor 
23:30  Observator 
00:00  Xtra Night 
   Show 
01:00  O călătorie 
   misterioasă (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  Salt 
22:30  Ştirile 
   Pro Tv 
23:00  Avengement 
00:45  Salt (R) 
02:30  Lecţii de
   viaţă (R) 
03:15  Vorbeşte 
   lumea (R) 
05:00  Ce spun
   românii (R) 
06:00  Ştirile Pro Tv

Luni, 30 Martie 2020PROGRAME TV8



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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Ludovic Orban propune consultări politice 

pentru organizarea alegerilor locale
Criza epidemiei de coronavirus 

face impos ib i lă  desfășurarea 
alegerilor locale în luna mai sau 
iunie. Amânarea acestui scrutin este 
deja susținută de toate partidele.

În acest caz, premierul Ludovic 
Orban propune consultări politice 
pentru a găsi cea mai bună dată 
de organizare atât a localelor, cât 
și a alegerilor parlamentare. Mai 
multe scenarii sunt luate în calcul, 
dar până la un consens politic este 
cale lungă.

„Voi chema partidele politice 
parlamentare la consultări, așa cum 
am anunțat și împreună vom analiza 
situația și vom lua decizia legată de 
alegerile locale”, a spus Orban.

A u t o r i t a t e a  E l e c t o r a l ă 
Permanentă a t ransmis către 
președinte, premier și Parlament 
o propunere de pre lungi re a 
mandatelor actualilor aleși locali, 
urmând ca alegerile să fie organizate 
în cel mult șase luni de la încetarea 
stării de urgență.

Nu este exclusă o amânare 
pentru primăvara lui 2021.

Dan Barna, preşedinte USR: Natura 
este mai puternică decât orice plan 
ne-am face noi, există perspectiva de 
a se ajunge la nişte posticipate. Vom 
susţine poziţia de amânare a acestor 
alegeri, deocamdată pentru toamnă. 

Vom vedea dacă trebuie împinse 
anul viitor.

Eugen Tomac, preşedinte PMP: 
Prioritatea zero astăzi trebuie 

să rămână sănătatea publică. 
Este prea devreme să stabilim un 
calendar precis. Personal, pledez 
pentru organizarea alegerilor locale 

şi parlamentare în acelaşi timp.
Liderii PSD consideră însă că o 

discuție legată de data alegerilor e 
inutilă în acest moment.



DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)
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Rezolvare Sudoku, Vineri 27.03.2020

Rezolvare integramă Vineri 27.03.2020

S, P, STARE, IVIT, ARIE, BARAC, R, CIR, CASAP, O, ASUMATA, 
RA, CTITOR, RSR, NAIV, CATOD, NAE, MOBILA, N, MIM, 
NU, PI, TAGADUIT, RACAR, ARA

Clubul SCM Râmnicu Vâlcea a suspendat 
contractele handbalistelor

Campioana României la handbal 
feminin a fost atinsă și ea de 
coronavirus. Clubul SCM Râmnicu 
Vâlcea a luat decizia de a suspenda 
contractele jucătoarele pe perioada 
Stării de Urgență. Această măsură 
a fost luată în condițiile în care o 
bună parte a bugetului echipei este 
asigurat de autoritățile locale din 
Râmnicu Vâlcea.

„Consiliul de Administrație al 
Sport Club Municipal Râmnicu 
Vâlcea, întrunit în ședință ordinară 
în data de 24.03.2020, hotărăşte 
următoarele: Art.1 Pe perioada Stării 
de Urgență instituită pe teritoriul 
României și până la declararea 
oficială a încetării stării de urgență, 
se suspendă contractele de activitate 
sportivă încheiate cu participanții la 
activitatea sportivă din cadrul Sport 
Club Municipal Râmnicu Vâlcea. Art.2 
Participanții la activitatea sportivă, pe 

perioada suspendării beneficiază de 
o indemnizație de 75% din drepturile 
în bani aferente contraprestației 
activității sportive, dar nu mai mult 
de 75% din câștigul salarial mediu 
brut prevăzut în legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 
2020. Decizia va fi suspendată în 
momentul în care autoritățile vor 
ridica Starea de Urgență. Sperăm 
că acest lucru se va petrece cât mai 
repede posibil”, a fost anunțul făcut 
de campioana României.

Vâlcea nu este singurul club 
mare din handbalul românesc ce 
a luat decizii drastice pe perioada 
stării de urgență. Potrivit prosport.
ro, CSM București a decis să-și 
bage jucătoarele în șomaj tehnic, 
astfel, ambele reprezentante ale 
României în sferturile de finală ale 
Ligii Campionilor la handbal feminin 
sunt afectate de apariția COVID19.
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Mustață: „La Craiova se știe 
unde e palmaresul!”

Liderul galeriei lui FCSB dorește să se dueleze cu Peluza Sud 97 pe stadioane

Proaspăt eliberat din închisoare, 
Gheorghe Mustață, conducător al 
facțiunilor care au revenit aproape 
de echipa lui Gigi Becali, duce 
dorul duelurilor din stadion cu fanii 
giuleșteni și cei olteni ai lui FCU 
Craiova.

La Radio 1, Mustață a spus: „Îmi 
doresc să reintre și Știința în A și 
Rapidul. Nu mai ai spectacol. Doar 
noi și Dinamo mai suntem. Acum 
doar cetățeni mai sunt la tribuna 1 
sau la tribuna 2. Scoteau telefoanele 
și făceau filme și filmulețe cu ce se 
întâmplă în tribune. Mai vezi așa 
ceva? Eeee, fotbalul a luat-o în jos. 
Asta era rivalitatea. Problema știi 
care e? Că la Craiova se știe unde e 

palmaresul, e la Mititelu. Craiova are 
campionate, are trofee. Eu pe aia o 
recunosc”.

J umă t a t e  d i n  do l e an ț e l e 
suporterului FCSB se pot împlini din 
sezonul următor, Rapid fiind în bătălia 
pentru revenirea în liga 1. În vreme 
ce pentru un război pe stadion cu 
Peluza Sud 97, Mustață ar mai trebui 
să aștepte cel puțin doi ani, FCU 
Craiova fiind ca și promovată în B.
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 4.3890
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CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfântul Cuvios Ioan Scararul

4.8332
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SLATINA 
SEVERIN

19/4oC
17/4oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

17/40C
18/2oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA
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Stadionul Oblemenco, pierderi de 
aproape 900.000 euro în 2019!

Gestionarea arenei din Bănie e o sarcină dificilă pentru autorități, care la doi ani și-un pic de la 
inaugurare nu reușesc să echilibreze raportul venituri – cheltuieli

Într-un răspuns dat de Primăria 
Craiova la o cerere pe baza legii 
544/2001, privind liberul acces la 
informații publice, postat de Ovidiu 
Ioanițoaia pe blogul său, rezultă 
că autoritățile locale au înregistrat 
pierderi de aproape 900.000 de euro 
prin administrarea stadionului Ion 
Oblemenco în anul 2019. Primăria 
a avansat următoarele cifre, în 
dreptul veniturilor: 1.171.618, 25 
lei, iar al cheluielilor: 5.405.898,11. 
Așadar, primăria a ieșit pe minus cu 

4.234.279,89 lei.
În răspunsul dat, autoritățile 

justifică astfel pierderile: în perioada 
18 mai – 14 iulie 2019 a fost pauză 
competițională în Liga 1, așa că 
nu s-au desfășurat meciuri, iar în 
perioada 4 octombrie – 24 noiembrie 
2019 s-a schimbat gazonul.

De unde au venit banii? Primăria 
Craiova a încheiat un contract cu 
clubul lui Mihai Rotaru, CSU Craiova, 
căruia îi pune la dispoziție stadionul 
contra 10% din bilete și abonamente, 
indiferent dacă la stadion vin 200 
de oameni sau 20.000. Contractul 
a devenit aproape exclusiv, după ce 
Consiliul Local a validat o hotărâre 

prin care pe Oblemenco se pot 
juca doar meciuri din Liga 1, Cupa 
României (începând cu 16-imile 
de finală), cupe europene, precum 
și partide ale reprezentativelor 
României. În toamnă, Mititelu a 

profitat un pic de hotărâre și a ajuns 
pe Oblemenco, jucând contra celor 
de la U Cluj în 16-imile Cupei, contra 
a 8.000 euro. Probabil sume absolut 
nesemnificative au venit din filmări 
private și tur de stadion.


