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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

07.04

14:00 - 16:30
PT 311 - str. Calea Bucureşti, zona blocurilor: 
A 4, A 5, A 6, A 7, P 2, P 3, P 4, P 5,  C 4, C 5  
şi spaţiile comerciale aferente, Oficiul Poştal

08:00 - 12:00

Craiova

PT 52 - străzile: Nanterre şi complex 
Nanterre, Calea Bucureşti, zona blocurilor: 
A 4, A 5, A 6, C 1, C 2, C 3, C 4, C 5, D 9, T 
3, T 4, A 4, A  5, F, Complex  Rotonda, club 
Electroputere, C.T.

11:00 - 15:00 PT 55 - str. Calea Bucureşti, zona blocurilor: 
P2, P3, P4, P5, C6, C7, D11, D12, I11, A8, 
C.T., străzile: Horia, Nanterre, Cloşca

Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro

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

Teste antrenament pentru elevii care ar 
trebui să susţină examenele naţionale

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
a publicat un prim set de resurse de 
antrenament pentru elevii care vor 
susţine examenele naţionale.

„ În  con tex tu l  suspendă r i i 
cursur i lo r,  pent ru  pregăt i rea 
e lev i lor  în  vederea susţ iner i i 
examenelor naţionale, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării a publicat 
pe  s i t e -u l  https://rocnee.eu/
testeantrenament/ un prim set de 
resurse de antrenament pentru elevii 
care vor susţine examenele naţionale.

Resursele de antrenament tip 
test realizate împreună cu Centrul 
Naţional de Evaluare şi Examinare 
respectă modelul subiectului de 
examen. Scopul acestora este acela 
de a exersa în această săptămână 
şi de a continua efortul în vederea 
obţinerii unor rezultate bune la 
viitoarele examene.

Baremele de evaluare şi de notare 
vor fi publicate pe acelaşi site, vineri, 
3 aprilie 2020. Rolul acestora este de 
autoevaluare şi calibrare a felului în 
care s-au redactat răspunsurile”, au 
precizat reprezentanţii Ministerului, 
într-un comunicat de presă.

Aceştia mai arată că, în cadrul 
emis iuni lor Teleşcoala, vor f i 
prezentate unele soluţii ale acestor 
teste de antrenament, cu explicaţiile 
necesare pentru a înţelege cât mai 
bine răspunsurile din baremele de 

evaluare şi de notare.
Pe 28 martie, ministrul Educaţiei, 

Monica Anisie, scria pe facebook: „Vă 
rog să aveţi încredere că, în scurt 
timp, MEC va transmite ceea ce se 
va întâmpla cu examenele naţionale, 
când vom putea relua cursurile şi care 
vor fi deciziile cu privire la susţinerea 

licenţei/dizertaţiei/titularizarii/
examenelor pentru gradele didactice 

etc”. De atunci, nu a mai făcut 
precizări.



Camelia SÂRBU
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Procesul polițiștilor de frontieră doljeni 

care protejau o rețea de braconieri, 
programat în aprilie

Tribunalul Dolj nu a 
suspendat judecarea 
procesului polițiștilor 
de frontieră doljeni 
care protejau o rețea 
de braconieri. Instanța 
a anunțat, la sfârșitul 
săptămânii trecute, că 
amână pronunțarea 
asupra cererilor din dosar 
pentru data de 9 aprilie 
a.c. Gruparea care acționa 
sub protecția polițistului 
de frontieră Aurel Iovan a 
fost destructurată în urmă 
cu mai bine de trei ani, 
mai exact în octombrie 
2016, pe parcursul 
cercetărilor anchetatorii 
stabilind că, de fapt, 
trei polițiști de frontieră 
erau implicați în diverse 
activități care au dus la 
sprijinirea braconierilor. 
În total, nouă persoane 
au fost inculpate în 
dosar, fiind acuzate 
de constituire de grup 
infracțional organizat, 
luare de mită și braconaj.

La sfârșitul săptămânii trecute, 
judecătorii de la Tribunalul Dolj 
au anunțat că amână pronunțarea 
asupra solicitărilor inculpaților în 
procesului polițiștilor de frontieră 
doljeni care protejau o rețea de 
braconieri pentru data de 9 aprilie, 
aceasta fiind una dintre cauzele care 
nu este suspendată pe perioada stării 
de urgență: “Prorogă pronunțarea 
pentru următorul termen , cu privire 
la cererea de probatorii formulată 
de inculpatul Iovan Aurel și cererile 
de schimbare a încadrării juridice 
formulate de inculpații Bărbulescu 

Cosmin Bogdan, Ozunu Alexandru 
Ovidiu, reprezentantul Ministerului 
Public, precum și cu privire la 
schimbarea încadrării juridice pusă 
în discuție din oficiu. Cu cale de 
atac odată cu fondul. Pronunțată în 
ședință publică “.

Reamintim că, în urmă cu trei ani, 
în ianuarie 2017, ofiţerii Serviciului 
Judeţean Anticorupţie Dolj au anunţat 
trimiterea în judecată în acest dosar 
instrumentat sub coordonarea 
procurorilor Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dolj, a trei poliţişti din 
cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră 
(SPF) Calafat, dar şi a altor şase 
doljeni, acuzaţi de braconaj, dare 
de mită, falsul în înscrisuri sau 
divulgarea secretelor de serviciu 
şi constituire de grup infracţional 
organizat. Procurorii Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Dolj au 
început cercetările în acest dosar 
în anul 2016, când au destructurat 
gruparea de braconieri coordonată 
de agentul de poliţie de frontieră 
doljean Aurel Iovan din cadrul SPF 
Calafat – Sectorul Poliţie de Frontieră 
Bistreţ. Anchetatorii au reţinut că, 
în perioada iunie – octombrie 2016, 
inculpaţii Florin Şarlă, Alexandru 

Ozunu, Cosmin Bărbulescu şi Nicolae 
Balaci „s-au deplasat în zona Bistreţ, 
judeţul Dolj, unde, pe timpul nopţii, 
au braconat prin împuşcare mistreţi 
şi iepuri, acest lucru întâmplându-
se pe timpul executării serviciului 
de către agentul de poliţie Iovan 
Aurel, care avea în competenţă 
zona respectivă. Agentul de poliţie 
le facilita braconierilor accesul în 
perimetrul fondului cinegetic, iar 
după ce aceştia împuşcau animalele 
sălbatice, le asigura părăsirea în 
siguranţă a zonei, pentru aceste 
facilităţi Iovan Aurel primind ulterior 
foloase necuvenite, respectiv vânat 
braconat“.

În  urma cercetăr i lo r  ș i  a 
perchezițiilor efectuate la momentul 
respectiv, s-a stabilit că agentul Aurel 
Iovan a primit de la braconieri vânat 
în valoare de aproximativ 2.500 de 
euro. În urma extinderii cercetărilor, 
procurorii Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dolj au pus sub acuzare 
încă doi poliţişti de frontieră de la 
Bistreţ, dar şi alţi doi inculpaţi. Este 
vorba de agenţii de poliţie Cătălin 
Grecu şi Sorin Andrei, dar şi de Florin 
Tătoiu şi Gigi Bozgan. Primii doi 
sunt acuzaţi că au divulgat secrete 

de serviciu, pentru ca braconierii să 
nu fie prinşi în urma unor eventuale 
controale: „Iovan Aurel, folosindu-se 
tocmai de prerogativele funcţiei de 
agent de poliţie, le-a permis celorlalţi 
inculpaţi sau suspecţi din cauză să 
comită în mod repetat infracţiuni 
de braconaj cinegetic sau piscicol, 
cu complicitatea sa activă şi cu 
sprijinul agenţilor de poliţie Grecu 
Cătălin şi Andrei Sorin, prin oferirea 
de informaţii secrete de serviciu sau 
nepublice, pentru a nu fi depistaţi de 
alte organe abilitate ale statului cu 
atribuţii de constatare a infracţiunilor 
sau contravenţiilor“, au mai reţinut 
procurorii în rechizitoriul prin care 
au dispus trimiterea în judecată a 
inculpaților.

Dosarul s-a înregistrat pe 9 
ianuarie 2017 la Tribunalul Dolj, 
între infracțiunile reținute în sarcina 
inculpaților fiind constituirea unui 
grup infracțional organizat, braconaj 
cinegetic, luare de mită, dare de 
mită, folosirea de informaţii ce 
nu sunt destinate publicităţii ori 
permiterea accesului unor persoane 
neautorizate la aceste informaţii, în 
formă continuată, dar și complicitate 
la aceste infracțiuni.
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Marcel Romanescu: „Economia nu
 trebuie să moară!”

Primarul din Târgu Jiu , Marcel 
Romanescu, este aproape sigur că 
sumele cheltuite cu persoanele izolate 
la domiciliu vor fi decontate, într-un 
fel sau altul. Edilul este optimist că se 
vor găsi variante în vederea sprijinirii 
bugetutului primăriilor.

„Am discutat recent cu domnul 
Dan Vîlceanu. Se pare că săptămâna 
aceasta vor apărea și primele vești 
bune legate de solicitările noastre, ca 
autoritate publică locală. Am înțeles 
că a avut o discuție atât la Ministerul 
Muncii dar și la Ministerul Dezvoltării, 
pe buna practică desfășurată de noi 
în ultima perioadă, adică a celor 30 
de lei pe care îi alocăm persoanelor 

aflate în autoizolare. Se pare că suma 
aceasta va fi generalizată la nivel 
național, discutăm de un act normativ 
care ar trebui să apară săptămâna 
această și acea sumă să rămână de 
referință la nivel național, pe baza 
datelor furnizate de DSP. Asta mi-a 
transmis domnul Vîlceanu și sper 
să se și realizeze”, susține primarul 
Marcel Romanescu.

Edilul orașului Târgu Jiu este 
conștient că la ora actuală economia 
este în pericol și că inclusive 
autoritățile locale vor avea de suferit 
dacă aceasta va suferi.

„În momentul acesta autoritățile, 
neavând un cadrul normativ clar, 
fiecare ia decizii după cum consideră. 
Dacă modalitatea aplicată de noi s-ar 
adopta la nivel național, cred că ar 
pune în mișcare producătorii care 

livrează marfa. La 110 mii de oameni 
izolați ai putea pune în mișcare 15 mii 
de angajați care ar putea să deruleze 
aceste servicii. Economia nu trebuie 
să moară! Odată cu intrarea în declin 

a economiei inclusiv noi, autoritățile 
locale, avem o mare problemă. Dacă 
impozitul pe venit și pe salariat scade, 
eu ca autoritate pierd”, a mai declarat 
primarul.

Gorjean, plimbat în lesă pe 
străzile din Bumbești Jiu

Un bărbat în vârstă de 35 de 
ani, din oraşul Bumbeşti Jiu, a fost 
filmat în timp ce plimba în lesă, pe 
o străduţă din localitate, un bărbat 
de 45 de ani. În imaginile postate pe 
facebook se observă cum bărbatul 
aflat în lesă începe să înjure, iar o 
femeie care asista la această scenă 
spune: „Ce câine needucat ai!“.

Acțiunea celor doi este departe de 

Foto: igj.ro

Băut la volan, un gorjean 
a fugit de poliție și și-a 

abandonat mașina
Polițiștii gorjeni au identificat în 

trafic un autoturism care nu a oprit 
la semnalele regulamentare ale 
agenților de poliție, continuându-și 
deplasarea, motiv pentru care s-a 
procedat la urmărirea acestuia. 
Ulterior, autoturismul a fost găsit 
abandonat pe un drum lateral pe 
raza comunei Dănciulești. Oamenii 
legii au fost informați cu privire la 
mașina respectivă de o persoană ce 
sunase la 112, pentru a le transmite 
polițiștilor că pe raza localității 
Dănciulești ar circula un autoturism, 
al cărui conducător auto este posibil 
să fie băut.

„Continuând cercetările în zonă, 
în liziera pădurii, la aproximativ 
40 metri de autoturism , au fost 
identificați doi bărbați, de 19 și 38 
de ani, din comuna Dănciulești, care 

au refuzat să precizeze cine a condus 
autoturismul. Inițial, cele două 
persoane au refuzat să fie testate cu 
aparatul etilotest, dar în timp ce erau 
conduse la spital pentru recoltarea de 
probe biologice, au fost de acord cu 
testarea”, se arată într-un comunicat 
IPJ Gorj.

În urma testării cu aparatul 
etilotest, în cazul celor doi au rezultat 
alcoolemii de 1,1 mg/l și  0,66 
mg/l alcool pur în aerul expirat, 
fiind  conduși la spital, unde li s-au 
recoltat probe biologice de sânge 
în vederea stabilirii alcoolemiei. În 
cauză s-a întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de conducerea 
unui vehicul pe drumurile publice de 
către o persoană aflată sub influența 
alcoolului.

Cătălin ANGHEL

a fi amuzantă, mai ales în contextual 
actual. Într- o perioadă în care 
oamenii pot să părăsească locuințele 
doar pentru urgențe, cumpărături sau 
pentru a-și plimba animalele, cei doi 
indivizi nu au pus în acțiune o parodie 
prea fericită. După ce filmarea a ajuns 
pe Facebook, poliția s-a autosesizat 
în ceea ce-i privește pe protagoniști, 
dar oamenii legii au fost îngăduitori și 
le-au aplicat câte o amendă de numai 
200 de lei.

„Cei doi bărbaţi, de 35 şi 45 
de ani, din Oraşul Bumbeşti Jiu, 
au fost identificaţi şi sancţionaţi 
contravenţional de poliţişti, cu 
amendă în valoare de 200 de lei 
fiecare, potrivit Legii nr.61/1991, 
pentru încălcarea unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice“, a transmis Victor Ţuhaşu, 
purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj.

Cătălin ANGHEL

Bărbat prins de polițiștii gorjeni, după ce a vrut 
să fure șase sticle cu whisky

Poliț ișt i i  din cadrul Pol iţ iei 
Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați 
de un agent de securitate din cadrul 
unui supermarket, din localitate, 
despre faptul că a identificat o 
persoană care ar fi sustras produse 
din magazin. Oamenii legii au 
descoperit că era vorba despre un 

bărbat, de 34 ani ce a vrut să fure 
șase sticle cu whisky.

„Din primele cercetări efectuate de 
polițiști la fața locului a reieșit faptul 
că un bărbat, de 34 ani, din județul 
Timiș, ar fi sustras băuturi alcoolice de 
pe rafturile magazinului, respectiv șase 
sticle cu whisky a câte 700 ml fiecare, 

în valoare totală de 480 lei, trecând 
cu ele de casele de marcat, fără a le 
achita”, spun polițiștii gorjeni.

În cauză s-a întocmit dosar penal 
privind săvârșirea infracțiunii de furt, 
prejudiciul fiind recuperat integral şi 
predat unităţii prejudiciate.

Cătălin ANGHEL

foto: captură facebook
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Încă 1.400 de combinezoane pentru 
medicii din Vâlcea

1.400 de combinezoane au ajuns 
în judeţul Vâlcea. Anunțul a fost făcut 
de Centrul Judeţean de Coordonare 
şi Conducere a Intervenţiei din județ. 
Se pare că acestea au fost preluate 
de Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență Vâlcea şi distribuite către 
personalul medical din județ implicat 
în lupta contra coronavirus.

„600 dintre echipamentele de 
protecție primite de la Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență 
au fost direcționate către Spitalul 
orășenesc Horezu, 100 către Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului 
Județean și alte 200 către Direcția 
de Sănătate Publică. Restul de 
500 de combinezoane au rămas în 
depozitul ISU urmând să fie folosite 
de personalul inspectoratului și 
de cel de la Ambulanța Vâlcea. 
Acest nou lot de echipamente de 
protecție vine în completarea lotului 
de 1.380 de combinezoane, ajunse 
vineri în județ pentru personalu 
medical și non- medical care asigură 

asistența medicală de specialitate, 
primul ajutor și transportul în 

faza prespitalicească, precum și 
transferul interclinic” – precizează 

Centrul Judeţean de Coordonare şi 
Conducere a Intervenţiei din Vâlcea.

Ploile pot muta dezinfecţia în scările 
de bloc din Râmnicu Vâlcea

Primăria municipiului a demarat, 
sâmbătă, o amplă acţiune de 
dezinfecţie a domeniului public 
concentrată, 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 
au acționat în mai multe cartiere din 

municipiu.
Vremea nu se anunță prea blândă 

în următoarele zile, iar ploile îi vor 
muta pe angajații primăriei de pe 
străzi, în scările de bloc, pentru o 
acțiune ce va fi printre cele mai mari 

la nivel național.
„După acțiunea de sâmbătă, 

când 40 salariați ai Municipalității 
Râmniculu i  s i  70 voluntar i  a i 
Partidului Ecologist au împrăștiat cu 
atomizoare substanțe dezinfectante 
în mai multe cartiere ale orașului, 
și după ce duminică și luni ne 
concentrăm în cont inuare pe 
spălatul străzilor, de marți - de când 
se anunță vreme ploioasă - se va 
demara dezinfecția scărilor de bloc 
din oraș, o acțiune de anvergură 
care va fi una dintre cele mai mari 
la nivel național! Vă mulțumesc 
tuturor pentru implicare!”, transmite 
primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia 
Gutău.

De luni, valorile termice vor fi în 
scădere treptată în toate regiunile. 
În cea mai mare parte a ţării vor fi 
precipitaţii – la început sub formă 
de ploaie, apoi în zonele montane şi 
submontane, în nordul şi în centrul 
teritoriului va creşte probabilitatea 
pentru ninsori şi lapoviţă.

Cătălin ANGHEL
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Peste 100 de persoane 
din străinătate au intrat 

zilnic în județ, în ultimele 5 zile
Peste 100 de persoane au intrat 

în județ în fiecare zi, în ultimele 5 
zile. Cele mai multe vin din zone 
galbene și urmează să stea în izolare 
la domiciliu, iar de ordinul zecilor sunt 
şi cei care de la vamă sunt conduşi 
de poliţie şi jandarmi direct la spaţiile 
de carantinare, deoarece vin din 
zonele roşii.

În județul Olt sunt în carantină 
instituţionalizată 158 de persoane, dar 
cifrele sunt în permanentă dinamică. 
Alte 62 au ieşit din carantină de la 
începutul perioadei de monitorizare, 
scrie Adevărul.

Deş i  număru l  locur i lor  de 
carantinare a depăşit 300, autorităţile 
judeţene caută în continuare variante 
şi le reamintesc edililor locali că este 

şi responsabilitatea lor.
„În cursul  z i le i  de astăz i , 

prefectul judeţului Olt, împreună 
cu preşedintele Consiliului Judeţean 
Olt şi reprezentanţi ai autorităţilor 
implicate din cadrul C.J.C.C.I., au 
efectuat o analiză cu privire la 
aplicarea, la nivelul judeţului Olt, a 
prevederilor art. 1, alin. (2) din H.G. 
nr. 201/2020, potrivit căruia ”(...) 
autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia de a asigura spaţii 
special amenajate pentru carantină 
(...)”. Astfel, au fost identificate noi 
spaţii de carantinate instituţionalizată, 
urmând a fi operaţionalizate un 
număr de 97 de locuri“, a anunţat 
Prefectura Olt.

Cristina Pleșoianu

9 olteni care nu au respectat 
autoizolarea au fost plasați în 

carantină, sub pază
Noua ordonanță militară, cea cu 

numărul 4, a intrat în vigoare luni, cu 
măsuri mult mai stricte, ce trebuie 
respectate de cetățeni. De acum, 
persoanele care nu respectă măsura 
izolării la domiciliu și sunt identificate 
în afara spațiului de izolare vor fi 
amendate și obligate să intre în 
carantină instituționalizată 14 zile, 
suportând toate cheltuielile efectuate 
pentru carantinare.

Până să intre în vigoare această 
ordonanță au fost identif icați 
nouă olteni care nu au respectat 
autoizolarea, aceștia fiind amendați 
cu peste 20.000 de lei. Cei 9 au 
fost automat plasați în carantină 
instituționalizată pentru 14 zile, sub 
pază.

Aplicarea Ordonanței Militare 

nr. 4 presupune, de asemenea, că 
persoanele care părăsesc acum 
locul în care au fost carantinate, 
fă ră  aprobarea  autor i tă ț i l o r 
competente, vor fi și ele sancționate 
contravențional și vor fi obligate să 
reia ciclul de 14 zile de carantinare, 
suportând cheltuielile efectuate 
pentru carantinare.

Pentru respectarea altei prevederi 
a noii ordonanțe, începând de marți, 
31 martie, autoritățile administrației 
publice locale din județul Olt vor 
asigura montarea de dispozitive cu 
soluții dezinfectante la toate intrările 
blocurilor de locuințe situate pe raza 
unității administrativ-teritoriale și 
vor dezinfecta periodic lifturile, casa 
scărilor și alte spații comune.

Cristina Pleșoianu

A ajuns un nou transport cu 
echipamente de protecție

Prin intermediul Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență Olt, un nou 
lot de echipamente de protecție va 
ajunge la instituțiile din județ, care 
luptă împotriva răspândirii noului 
coronavirus, scrie Evenimentul de 
Olt.

Alin Băsășteanu, purtătorul de 
cuvânt al ISU Olt, a declarat că peste 
1.600 de măști de protecție, tip FFP 
2 și FFP 3 și 1.430 de combinezoane 
de protecție vor ajunge la Spitalul 
Județean de Urgență Slatina, Unitatea 
de Primiri Urgențe a Spitalului Slatina, 
Serviciul de Județean de Ambulanță 
Olt, pompieri, Direcția de Sănătate 
Publică Olt și Spitalul Municipal 

Caracal.
Echipamentele, achiziționate 

de Guvernul României, prin Oficiul 
Național de Achiziții Centralizate și 
Inspectoratul General pentru Situații 
de Urgență, vor fi utilizate de către 
personalul medical și forțele de 
intervenție ale Ministerului Afacerilor 
Interne.

„Până în acest moment, prin 
dispoziț i i  ale Departamentului 
pen t ru  S i tua ț i i  de  Urgen ță , 
Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență Olt a distr ibuit către 
instituțiile cu atribuții în gestionarea 
pacienților suspecți sau confirmați 
cu noul coronavirus, peste 2.000 

Al doilea transport cu echipamente de protecție 
a ajuns în Mehedinți

Duminică după-amiază a ajuns 
al doilea lot de echipamente pentru 
personalul din prima linie din Mehedinți. 
Acest lot conține 1.400 combinezoane 
de unică folosință și 1.600 măști de 
protecție.

Vineri, 27 martie, a ajuns primul 
transport cu 1.380 de combinezoane 
de protecție și 30 de litri de dezinfectant 
de nivel înalt, pentru suprafețe și 
instrumentar medical.

Mater ia le le sunt dest inate 
pompierilor, personalului de la Serviciul 
de Ambulanță Județean Mehedinți, de 
la Direcția de Sănătate Publică, precum 
și cadrelor medicale din Spitalul 
municipal Orșova și Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean din 
Drobeta Turnu Severin.

„Cel de al doilea transport de 
materiale pentru protecție a sosit 
la sediul ISU Mehedinți. Este vorba 

de noi materiale de protecție pentru 
personalul medical din prima linie, 
materiale de protecție împotriva 
infecției cu noul coronavirus ce vor intra 
în folosința pompierilor, personalului de 
la Serviciul de Ambulanță Mehedinți 
și DSP Mehedinți, precum și cadrelor 
medicale din Spitalul Județean de 
Urgență Drobeta Turnu Severin și 
Spitalul municipal Orșova. Este vorba 
despre 1.400 combinezoane complete 

de unică folosință, precum și 1.600 
măști de protecție FFP2-FFP3”, a 
declarat prefectul Cristinel Pavel.

Echipamentele au fost achiziționate 
de statul român prin Oficiul Național de 
Achiziții Centralizate și Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență, 
în cadrul eforturilor de combatere a 
efectelor pandemiei de COVID-19 în 
România.

Cristina Pleșoianu

de măști de protecție, 1.680 de 
combinezoane de protecție și 30 
de litri de dezinfectant de nivel 
înalt, pentru suprafețe critice și 

instrumentar medical”, a adăugat 
reprezentantul inspectoratului.

Cristina Pleșoianu
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Unităţi medicale 
suport

SPITALUL DE BOLI 
INFECŢIOASE ŞI 

PNEUMOFTIZIOLOGIE 
VICTOR BABEŞ CRAIOVA

SPITALUL MUNICIPAL 
BĂILEŞTI PROF. DR. IRINEL 

POPESCU-Compartimentul de 
boli infecţioase

SPITALUL ORĂŞENESC 
AŞEZĂMINTELE 

BRÂNCOVENEŞTI DĂBULENI- 
Compartimentul boli 

infecţioase-Compartimentul 
de Pneumologie Bechet

CENTRU PENTRU 
OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE, 

NEONATOLOGIE, 
PEDIATRIE, MEDICINĂ 

INTERNĂ, CARDIOLOGIE, 
ONCOLOGIE, HEMATOLOGIE, 

CPU: SPITALUL CLINIC 
MUNICIPAL FILANTROPIA 

CRAIOVA - sediul din 
cartierul Sărari
CENTRU PENTRU 

URGENŢE CHIRURGICALE: 
SPITALUL CLINIC CFR 

CRAIOVA
SPITALUL CLINIC 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
CRAIOVA pentru secţii cu 
profil unic în judeţul Dolj, 

care nu funcţionează decât 
în cadrul SCJU Craiova; 

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN 
DE URGENŢĂ CRAIOVA 

pentru urgenţele medico-
chirurgicale majore, care 
necesită suport vital, la 

pacienţii COVID sau suspecţi 
COVID

CENTRU PENTRU 
NEUROLOGIE ŞI 

PSIHIATRIE: SPITALUL 
CLINIC DE NEURO-

PSIHIATRIE CRAIOVA
SPITALUL CLINIC 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
CRAIOVA-CENTRU 

DESEMNAT Infarct Miocardic 
Acut

CENTRU DESEMNAT 
PENTRU INSUFICIENŢĂ 

RENALĂ CRONICĂ: Centrul 
de dializă S.C DIAVERUM 

S.R.L CRAIOVA
SPITALUL CLINIC 

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
CRAIOVA în faza 3 când faza 
2 de întărire este depăşită

Unde vor fi trataţi pacienţii cu 
COVID – 19

Prefectura Dolj a transmis lista 
unităţilor medicale care vor asigura 
tratament pacienţilor cu coronavirus, 
decise ca urmare a Planului alb pentru 
organizarea sistemului spitalicesc din 
judeţul Dolj, în contextul pandemiei 
COVID-19, întocmit de către Direcţia 
de Sănătate Publică Dolj.

Astfel, Spitalul de Boli Infecţioase 
din Craiova ar urma să fie sprijint de 
cele din Băileşti, dar şi de cel din 
Dăbuleni. Şi Spitalul „Filantropia” va 
fi angrenat în lupta anti COVID-19, 
punând la dispoziţie sediul din 
cart ierul Sărari .  Deasemenea, 
spitalul CFR, cel de Neuropsihitarie 
şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
sunt pe listă.

Potrivit reprezentanţilor Prefecturii 
Dolj, luni, în judeţ, 3.388 de persoane 
erau izolate voluntar la domiciliu, 625 
de persoane se aflau în carantină, 171 
persoane au ieșit din carantină, iar 
alte 1.123 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, 
conform Prefecturii Dolj.

În ţară, până ieri, au fost confirmate 

1.952 de cazuri de persoane infectate 
cu virusul COVID – 19 (coronavirus). 
Dintre cele 1.952 de persoane 
confirmate pozitiv, 180 au fost 
declarate vindecate și externate (55 la 
Timișoara, 85 la București, 19 la Iași, 
7 la Craiova, 11 la Constanța și 3 la 
Cluj), a informat Guvernul României. 
Numărul deceselor ajunsese la 46.

“De la ultima informare transmisă 
de Grupul de Comunicare Strategică, 
au fost înregistrate alte 192 noi 
cazuri de îmbolnăvire. Pacienții 
nou confirmați au vârsta cuprinsă 
între 1 și 90 de ani. La ATI, în 
acest moment, sunt internați 53 
de pacienți, dintre care 33 în stare 
gravă. Starea de sănătate a celorlalți 
pacienți este bună, staționară. Pe 
teritoriul României, în carantină 
instituționalizată sunt 9.464 de 
persoane. Alte 124.235 de persoane 
sunt în izolare la domiciliu și se 
află sub monitorizare medicală”, se 
arată în informarea transmisă de 
reprezentanţii guvernului.

Duminică a fost emisă Ordonanța 
Militară nr. 4, care prevede că 
circulația persoanelor care au 
împlinit vârsta de 65 de ani, în 
exteriorul locuinței/gospodăriei, 
este permisă și în afara intervalului 
orar 11.00-13.00, dacă aceasta se 

face pentru rezolvarea problemelor 
de natură medica lă ,  precum 
tratamentele oncologice planificate, 
dializă etc.

Pentru verificarea motivului 
deplasării, persoanele cu vârsta 
peste 65 de ani prezintă o declarație 
pe propria răspundere completată 
în prealabil.

Totodată, circulația persoanelor 
peste 65 de ani în afara locuinței/
gospodăriei, este permisă și în 
intervalul orar 20.00 – 21.00, 
pentru a asigura nevoile animalelor 
de companie/domestice doar în 
proximitatea locuinței/gospodăriei, 
fără a fi necesară completarea 
unei declarații. Tot de duminică, 
persoanele care părăsesc locul 
în care au fost carantinate, fără 
aprobarea autorităților competente, 
vor fi sancționate contravențional 
conform și vor fi obligate să reia 
ciclul de 14 zile de carantinare, 
suportând cheltuielile efectuate 
cu carantinarea lor. Persoanele 
care nu respectă condițiile izolării 
la domiciliu și sunt identificate în 
afara spațiului de izolare, vor fi 
sancționate contravențional și vor 
fi obligate să intre în carantină 14 
zile, suportând cheltuielile efectuate 
cu carantinarea lor.



HOROSCOP
Lucrurile merg cu adevarat 

atat de frumos pentru tine? 
Aceasta este o intrebare pe 
care ti-o poti pune acum. Toate 
arata perfect, deoarece cariera 
si chestiunile spirituale par sa se 
cristalizeze intr-o viata minunata.

Ceva minunat ti s-ar putea 
intampla astazi acasa. 

Un iubit ar putea declara 
devotament etern,  vest i 
grozave cu privire la cariera sau 
chestiunile legate de bani ar 
putea fi chiar la orizont.

Extinderea orizonturilor 
tale este cu siguranta astazi 
pe ordinea de zi. Calatorii, 
educatie, creativitate – toate 
vin in prim-planul preocuparilor 
tale. De asemenea, romantismul 
ar trebui sa mearga bine. 

Evolutiile din ultimele zile 
te-ar putea face sa te simti 
foarte incantat si deosebit de 
optimist in ceea ce priveste 
viata ta amoroasa. Comunicarile 
cu persoana iubita ar putea lua 
forma melodiilor romantice.

Lucrezi acasa acum sau 
poate ai asta in vedere? Daca 
da, aminteste-ti ca probabil te vei 
bucura de confortul si libertatea pe 
care ti-o ofera. Sa fii in propriul tau 
teritoriu printre cartile si animalele 
de companie.

Daca esti implicat in arte, 
asteapta-te astazi sa afli despre o 
oportunitate de a iti expune lucrarea 
in public. Ar trebui sa existe o 
reactie foarte pozitiva la acesta, asa 
ca te poti astepta la o multime de 
complimente. 

Un eveniment social in cartierul 
tau te-ar putea conecta cu oameni 
care iti impartasesc inclinatiile tale 
spirituale si intelectuale. Drept 
urmare, iti vei face probabil niste 
prieteni noi si vei petrece mult timp 
la telefon cu ei in urmatoarele zile. 

Sentimente incredibile de 
entuziasm, optimism si bucurie 
pura iti pot umple inima si mintea 
astazi. 

Viata ta se schimba intr-un 
mod pozitiv si, chiar daca poate sa 
nu fie usor evident, il simti intuitiv. 

Un proiect la care lucrezi, 
probabil legat de un loc de munca, 
poate personal, este probabil 
sa necesite mai multa abilitate 
creativa decat ai nevoie de obicei. 
Scrierea, desenul sau grafica 
computerului ar putea fi implicate. 

Une le  v i se  f rumoase 
sau v iz iuni ,  care impl ica 
ingeri, ghizii spirituali sau 
alte astfel de fiinte, ar putea 
veni astazi. 

A s c u l t a  c u  a t e n t i e 
mesajele pe care ti le aduc. 

Daca esti artist prin natura, 
asteapta-sa fii lovit de inspiratie 
astazi, impreuna cu o constrangere 
irezistibila de a incepe un nou 
proiect si de a lucra pana cand 
vei putea vedea cel putin cateva 
rezultate.

Evenimentele sociale te-ar 
putea gasi pe tine si pe iubitul tau 
atat in   randul prietenilor vechi, 
cat si al celor noi, poate sa-i 
anunte pe unii dintre ei pentru 
prima data ca esti de fapt un 
mare gentalmen.
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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 (R) 
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: 
   Franta - Argentina
01:00  Nadine (R) 
02:00  Legende şi mistere (R) 
02:30  Dosarele 
   extratereştrilor (R) 
03:00  M.A.I. aproape 
   de tine (R)  
03:25  Sport (R)  
03:35  Meteo (R)  
03:40  Telejurnal (R) 
04:30  Vorbeşte corect! (R) 
04:35  Politică şi delicateţuri (R) 
05:25  Pofticioşi, la cratiţă! (R) 

07:50  Omul-Păianjen: 
   În lumea păianjenului 
09:45  Rocketman 
11:45  Prestigiul 
13:55  colectiv 
15:50  Știrile săptămânii
   cu John Oliver 
16:25  Zootropolis 
18:15  Debarcaderul 
19:10  Moșteniri 
20:00  Complotul
   împotriva 
   Americii 
21:00  Prietena mea 
   genială 
22:00  Whiplash 
23:45  Minciuni 
   și hoții 
01:25  Superfly 
03:25  De cealaltă 
   parte a justiției 
06:00  Sufletul
   petrecerii

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  Capri (R) 
08:00  Sacrificii în 
   numele iubirii (R) 
09:30  Teleshopping  
10:00  Starea naţiei (R) 
11:00  Teleshopping  
11:30  Secrete de stil (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  Misterul din Iordania 
22:00  Starea naţiei 

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

08:15  Vouă 
08:30  Miezul problemei (R) 
09:45  Dragoste si ura (R) 
10:45  Vouă 
11:45  Baronii 
12:45  Teleshopping  
13:00  Ştiri Naţional TV 
13:15  Vouă 
13:30  Baronii 
14:00  Teleshopping  
14:15  Vouă 
14:30  Noblețe (R) 
15:45  Vouă 
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  Buzduganul cu trei peceți 
01:00  Imperiul (R) 
02:00  Albumul Naţional 
03:45  Vouă 

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  Indigenii din Alaska  
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  Supraviețuire 
   pe cont propriu 
22:00  Goana după aur 
23:00  Indigenii din Alaska 
00:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
03:00  Supraviețuire
   pe cont propriu 
04:00  Goana 
   după aur 
05:00  Maşini 
   pe alese

HBO EUROSPORT

07:30  înot: Circuitul Nordic
   la înot
09:35  Ciclism: CM
12:30  Călărie: Circuitul 
   Campionilor Global
13:30  Călărie: 
   Pasiune ecvestră  
14:00  Călărie: Liga Globală
   a Campionilor
14:30  Sambo: CM
15:35  Curling: CM
20:00  Ştirile Eurosport  
20:05  Ciclism: CM
21:05  Curling: CM
22:55  Ştirile Eurosport  
23:00  Formula e:
   Campionatul FIA
23:30  Raliuri: Acces
   în culisele ERC  
00:00  Ciclism
00:30  Ciclism
01:00  Ciclism: Istoria
   ciclismului: GP E3 2013

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

08:00  Hei, băiete! Hei, fato! (R) 
09:45  La bloc (R) 

12:15  Sirocco 
14:15  Graba strică treaba 
16:15  A saptea calatorie
   a lui Sinbad 
18:15  La bloc 
20:30  Copa de Elite 
22:30  Lupul 
01:00  Copa de Elite (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 
20:30  Asia Express - 
   Drumul comorilor 
23:30  Observator 
00:00  Xtra Night 
   Show 
01:00  Dragoste 
   de tată 
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 
22:15  Ştirile
   Pro Tv 
22:45  Răzbunarea 
   unui hoț 
00:30  Las fierbinți (R) 
02:30  Lecţii de viaţă (R) 
03:15  Vorbeşte
   lumea (R) 
05:00  Ce spun
   românii (R) 
06:00  Ştirile 
   Pro Tv
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Şcoala Altfel: Lecţii online de 

conducere preventivă
Peste 800 de elevi din peste 20 

de licee din Craiova vor beneficia 
de cursuri online de conducere 
preventivă. Acestea vor fi derulate 
de instructorii Ford Driving Skills for 
Life de la Napoca Rally Academy, 
cu ajutorul Inspectoratului Școlar 
Județean Dolj.

Este pentru prima dată când 
programul de conducere preventivă 
„BeCool – Gândește înainte!” se va 
desfăşura online.

„Este un proiect ce se desfășoară 
sub umbrela binecunoscutului 
program gratuit de conducere 
preventivă Ford Driving Skills for 
Life, pe care Ford l-a demarat în 
România în anul 2014 cu ajutorul 
echipei campioană națională de 
raliuri- Napoca Rally Academy. Ford 
Driving Skills for Life se adresează 
tinerilor șoferi, în special celor cu 
vârsta cuprinsă între 18 și 24 de 
ani, aceasta fiind categoria cea mai 
expusă la accidente, ca urmare a 
lipsei de experiență la volan. Prin 
„BeCool- Gândește înainte!”, Ford 
își propune să ajungă la categoria 
de vârstă interesată de obținerea 
permisului de conducere. Astfel, 
programul este gândit în mod special 
pentru educarea şi conştientizarea de 
către elevii claselor a XI-a şi a XII-a 
a riscurilor la care se expun în trafic”, 
au transmis reprezentanţii companiei.

Sesiunile au loc loc în perioada 
30 martie- 3 aprilie, în cadrul „Școala 
Altfel”.

„În momente dificile precum 
aces tea ,  Fo rd ,  împreună  cu 
Inspectoratul Județean Dolj s-au 
gândit să vină în sprijinul elevilor 

„Stai acasă… Faci mişcare şi… Câştigi”
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 

Tineret Dolj lansează proiectul “Stai 
acasă… Faci mişcare şi… Câştigi”, în 
perioada 1 aprilie – 30 aprilie 2020.

Acesta are drept scop susţinerea 
practicării sportului acasă. Noi punem 
la bătaie echipament sportiv în valoare 
de 500 de lei, tu demonstrează-ne că 
faci mişcare.

Proiectul se va desfăşura exclusiv 
în mediul online, după următoarele 
reguli:

1. Realizezi un clip video cu 
tine, făcând exerciţii fizice, minim 5 
minute, 

2. Îl distribui pe pagina Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret 
– Dolj,

3. În data de 1 mai 2020, se 
va face extragerea câştigătorului 
printr-o aplicaţie online,

4. Câştigătorul îşi va ridica premiul 
în data de 2 mai, cu ocazia Zilei 
Tineretului. 

Atenţie: şansele tale de câştig 
cresc dacă postezi mai multe clipuri!

Angajaţii Direcţiei Judeţene pentru 
Sport şi Tineret Dolj îţi recomandă să 
faci cel puţin 10 minute de exerciţii 
zilnice acasă!

Direcţia Judeţeană pentru Sport 
şi Tineret Dolj

craioveni cu primul curs online 
gratuit de conducere preventivă. 
Educarea viitorilor șoferi încă de pe 
băncile școlii este un aspect foarte 
important asupra căruia Ford și-a 
îndreptat atenția. Modul în care 
elevii se vor raporta la regulile din 
trafic își va pune amprenta asupra 
întregii lor experiențe de conducere, 
precum și asupra modului în care vor 
înțelege să respecte alți participanți 
la trafic. Prin programul „BeCool 
– Gândește înainte!”, încercăm să 
tragem un semnal de alarmă cu 
privire la riscurile asociate conducerii 
imprudente și astfel să contribuim la 
scăderea numărului de victime de pe 

șoselele din România”, a declarat Ian 
Pearson, Președinte Ford România și 
director al fabricii Ford din Craiova.

Bogdan Marișca, pilot de raliuri al 
Napoca Rally Academy: „Încercăm să 
ne adaptăm acestor vremuri dificile 
și să aducem în atenția elevilor, 
de această dată online, subiecte 
cotidiene de real interes, asociate 
teribilismului la volan. Suntem 
bucuroși să beneficiem de sprijinul 
autorităților locale în demersul nostru 
de a-i ajuta pe elevi să înțeleagă 
importanța educației rutiere”.

Acest program de conducere 
p reven t i vă ,  imp lemen ta t  î n 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar 

Județean Dolj, este desfășurat pentru 
prima dată în sistem online.

”Campania adresată elevilor 
doljeni este importantă și oportună, în 
această perioadă, deoarece învățarea 
online determină implicarea unui 
număr însemnat de elevi interesați 
de tema abordată – educația 
rutieră. Ideea centrală a acestei 
campanii o reprezintă conducerea 
preventivă, promovarea activităților 
orientate spre formarea atitudinilor 
și deprinderilor de comportament 
responsabil în trafic”, a precizat prof. 
Leontina Monica Sună, Inspector 
Școlar General al Inspectoratului 
Școlar Județean Dolj.
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Startul sezonului 2020 din Diamond 
League, sub semnul întrebării!

Organizatorii Wanda Diamond 
League au decis să amâne din nou 
startul sezonului 2020. După ce 
au mutat primele două etape, din 
Qatar și China, pe fondul pandemiei 
de Coronavirus, oficialii celebrei 
competiții de atletism au amânat 
și concursurile de la Stockholm 
(Suedia), Roma/Napoli (Italia) și 
Rabat (Maroc).

În aceste condiții, prima etapă din 
acest sezon al Diamond League ar 
trebui să se dispute pe 7 iunie 2020, 
la Eugene (SUA), dar e foarte posibil 
ca și ea să fie amânată.

Ultima sportivă din România care 

a concurat într-o etapă Diamond 
League este Claudia Bobocea. 
Sportiva de la clubul Steaua a 
participat la etapa de la Londra, pe 
20 iulie 2019, în proba de 1.500 m, 
când a și făcut baremul de calificare 
la Jocurile Olimpice de la Tokyo. 
Eleva antrenorului Valentin Anghel a 
încheiat cursa din capitala Angliei cu 
timpul de 4:02.27.

Sezonul 2020 al Diamond League 
cuprinde 14 etape, iar finala este 
programată la Zurich (Elveția), pe 
11 septembrie.

Sursa: fra.ro

Campionatul European U18 de la Rieti nu va mai 
avea loc în acest an

Ital ia, una dintre cele mai 
afectate țări din lume de pandemia 
de Coronavirus, anulează sau amână 
pe bandă rulantă competițiile sportive 
pe care trebuia să le găzduiască în 
acest an.

Printre cele din urmă astfel de 
decizii a fost anularea Campionatului 
European U18 – juniori 2 – de la 
Rieti. Comitetul Executiv al European 
Athletics a decis ca întrecerile de la 
Rieti să nu se mai dispute în 2020, 
urmând a se căuta noi date în viitorul 
apropiat. Rieti este un micuț orășel 
italian, aproape de capitala Roma, cu 
o populație de aproximativ de 47.000 

de locuitori.
Campionatul European U18 

ajungea la Rieti la ediția a treia, după 
Tbilisi 2016 și Gyor 2018. Competiția 
din Italia trebuia să fie găzduită 
de Stadionul Raul Guidobaldi, cu o 
capacitate de 5.000 de locuri.

În ceea ce privește atletismul 
din țara noastră, România a cucerit 
la ediția de debut, din Georgia, 
în 2016, 2 medalii de aur, una de 
argint și trei de bronz, iar acum doi 
ani, în Ungaria, ștafeta feminină de 
100+200+300+400m a câștigat 
medalia de bronz.

Sursa: fra.ro

Foto: diamondleague.com

Foto: european-athletics.org
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S-a stins din viață Martin Tudor, fostul 
antrenor cu portarii al CSU Craiova

Fostul antrenor cu portarii de la 
CSU Craiova, Martin Tudor, s-a stins 
din viață la vârsta de 43 de ani. 
Acesta a murit luni dimineață, iar 
din primele investigații se pare că a 
suferit un infarct. Martin a fost găsit în 
locuința sa din Reșița, în jurul orei 10.

Martin Tudor a început fotbalul la 
Jiul Petroșani, pe postul de portar. 
El a mai jucat de-a lungul carierei 
la formații precum Olimpia Satu 
Mare (1997-1999), Steaua București 
(1999-2005), CFR Cluj (2005-2007) 
și Universitatea Cluj (2007/2008). A 
adunat 184 de meciuri în prima ligă 
și două titluri de campion, ambele 
cucerite cu Steaua București, în 2001 
și 2005.

După retragere, Martin Tudor s-a 
îndreptat spre o carieră în antrenorat. 
A fost mai întâi antrenor de portari 
la Steaua, după care l-a însoțit pe 
Victor Pițurcă la echipa națională 
a României, la Craiova, la echipa 
deținută de Adrian Mititelu, dar și 
la cea patronată de Mihai Rotaru și 
în Arabia, la Al-Ittihad. Fostul portar 
a mai colaborat cu echipe precum 
Daco-Getica, CSM Reșița și Sportul 
Snagov.

Răzvan Burleanu solicită dreptul de participare la 
Jocurile Olimpice al jucătorilor născuți în anul 1997

Președintele Federației Române 
de Fotbal, Răzvan Burleanu, a trimis 
o scrisoare președintelui FIFA, Gianni 
Infantino, pentru confirmarea clară a 
participării jucătorilor născuți în 1997 
la Jocurile Olimpice, deși aceștia nu 
vor fi U23 în 2021. Marți, 24 martie, 
Comitetul Olimpic Internațional a 

anunțat amânarea Jocurilor Olimpice 
„după 2020, dar nu mai târziu de vara 
anului 2021”. Astfel, jucătorii ce ar fi 
putut evolua anul acesta, nu ar mai 
fi eligibili în 2021.

„Am salutat public amânarea 
Jocurilor Olimpice, reiterând, în 
deplin acord și cu mesajul FIFA, 

faptul că sănătatea sportivilor și 
oferirea posibilității de a se pregăti 
în condiții normale și cu egalitate de 
șanse pentru competiție reprezintă 
priorități fundamentale. România 
este calificată în proba olimpică 
de fotbal masculin pentru Jocurile 
Olimpice și ne dorim să contribuim 
la o sărbătoare sportivă împărtășită 
de toți suporterii fotbalului mondial”, 
se specifică în scrisoarea transmisă.

Răzvan Burleanu, i-a solicitat 
președintelui FIFA, Gianni Infantino, 
să confirme dreptul de participare la 
Jocurile Olimpice a jucătorilor născuți 
în anul 1997.

„Având în vedere situația specială 
creată prin amânarea proximei 
ediții a Jocurilor Olimpice pentru 
anul 2021, considerăm necesară 
o completare a regulamentului 
acestei ediții, prin adăugarea unei 
prevederi dedicate prin care să se 

confirme faptul că jucătorii născuți 
în 1997 vor fi eligibili pentru ediția 
Tokyo a Jocurilor Olimpice, chiar 
dacă aceștia nu se vor mai încadra 
la anul în categoria U23, ca efect 
al amânării competiției. Suntem 
convinși de faptul că o confirmare 
publică a acestui aspect important 
va aduce clarificările regulamentare 
necesare asupra viitoarei competiții”, 
se specifică în scrisoare.

Din argumentele Federației 
Române de Fotbal: „Confirmarea 
va aduce liniște jucătorilor eligibili 
ce așteptau șansa acestui spectacol 
fotbalistic mondial, un vis devenit 
realitate pentru ei și o oportunitate 
unică în carieră. Totodată, le va înlesni 
configurarea programului viitor de 
pregătire și readaptare la competiții, 
oferind spiritul normalității în aceste 
zile de restricții și incertitudini”.

Sursa: frf.ro
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227.5171
 4.3637
5.4096

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfântul Mucenic Ipatie, 

episcopul Gangrei
4.8297

Max.      6oC
Min.  0oC 

SLATINA 
SEVERIN

5/1oC
7/1oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

5/00C
2/-1oC

CRAIOVAVREMEA
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Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Revistă de cultură și timp liber

Peluza Nord Craiova a pierdut la FIFA în 
fața angajaților lui Rotaru

Suporterii de la Peluza Nord Craiova 
au pierdut la FIFA în fața angajaților 
lui Mihai Rotaru, dar înfrângerea nu 
a contat, pentru că totul a fost spre 
binele Spitalului de boli infecțioase 
Victor Babeș din Craiova. Fotbalul s-a 
mutat pe consolă peste tot în lume, iar 
fanii olteni și-au unit forțele cu clubul 
și au strâns aproape zece mii de euro 
din bilete virtuale.

Scorul a fost 5-3 pentru club, 
care i-a avut la butoane pe Dan 
Buzărnescu și pe Mihai Roman. 
Aceștia au jucat cu rezervele, în mare 
parte. Singurii titulari din viața reală 
au fost Koljic și Pigliacelli. De partea 
cealaltă, suporterii nu au uitat de 
episodul nefericit legat de portarul 
italian și nu l-au pus pe Mirko nici pe 
banca de rezerve.

„Este vorba de medicii noștri, de 
pacienții noștri, de noi toți! Lupta este 
abia la început. Stai în casă cât de 
mult poți, fi parte din soluție, nu din 

problemă”, au scris fanii pe rețelele 
de socializare.

Echipa suporterilor: Popescu 
– Vlădoiu, Bălașa, Cosic, Bancu – 
Mateiu, Cicâldău, Nistor – Mihăilă, 

Ivan, Roman.
Echipa clubului: Pigliacelli – 

Mățel, Gardoș, Dielna, Vătăjelu – 
Constantin, Qaka, Ivanov, Bărbuț, 
Koljic, Baiaram.

„Nu am câștigat noi, nu a pierdut 
Peluza Nord. Victoria le aparține celor 
de la Spitalului de boli infecțioase 

Victor Babeș din Craiova”, a fost 
comunicatul oficial al clubului.

Meciul caritabil de FIFA dintre 
Peluza Nord Craiova și clubul lui 
Rotaru a dus la vânzarea a 4.704 
bilete virtuale, adică 60.710 lei. Suma 
va merge către Spitalului de boli 
infecțioase Victor Babeș din Craiova.


