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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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 23 MARTIE – 29 MARTIE 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
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Stare de urgenţă. Ce măsuri ia Fiscul

20.03

09:00 - 17:00 Vârvoru 
de Jos PTA Drăgoaia

09:00 - 17:00 Dobridor PTA 2 Dobridor

09:00 - 16:00 Craiova PT 732 - Universitatea din Craiova - 
Facultatea de Mecanică, Cămine Studenţeşti

09:00 - 17:00 Terpeziţa PTA Căruia

09:00 - 17:00 Amărăştii 
de Jos PTA 3 Amărăştii de Jos

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

Potrivit Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, în 
prezent există 805 locuri de muncă 
disponibile, la nivel judeţean.

Cele mai multe locuri de muncă, 
93, sunt ofer i te în domeniul 
confecţiilor, urmând posturile ca 
agent servicii clienţi, unde există 82 
de locuri vacante.

În domenii precum construcţiile, 
comerţul, vânzările, mecanica şi 
transportul se regăsesc, de asemenea, 
locuri de muncă disponibile.

„Asistent maternal (57), muncitor 
necalif icat în construcţii (60), 
manipulant mărfuri (39), lucrătorilor 
comerciali (30), muncitor necalificat 
în confecţii (29), fierar-betonist (25), 
confecţioner asamblor articole din 
piele şi înlocuitori (21), electrician 
(17), ucenic (17), operator fabricare 

produse făinoase (15), vânzător (14), 
agent vânzări (13), lăcătuş-mecanic 
(12), conducător auto transport rutier 
de mărfuri (10), finisor încălţăminte 
(10)”, se arată în evidenţa ţinută de 
AJOFM Dolj.

Numai 28 dintre cele 805 locuri 
de muncă declarate vacante sunt 
destinate persoanelor cu studii 
super ioare,  605 sunt pentru 
persoanele cu studi i  l i cea le, 
postliceale, profesionale, iar restul 
sunt destinate persoanelor cu studii 
primare/gimnaziale sau fără studii.

Cei care vor să consulte oferta 
locurilor de muncă pot intra pe site-
ul www.anofm.ro /AJOFM Dolj, la 
secţiunea Persoane fizice/Locuri de 
muncă vacante.

Cristina PLEȘOIANU

În contextul răspândirii infecţiei 
cu virusul COVID-19 la nivelul 
întregii ţări, Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală a pregătit o serie 
de măsuri, care ar ajuta la evitarea 
unui dezechilibru economic.

Suspendarea sau neînceperea 
executării silite a creanţelor bugetare 
este una dintre măsuri, situaţie în 
care nu se mai emit somaţii, popriri 
asupra disponibilităţilor băneşti şi a 

veniturilor urmăribile şi nu vor mai fi 
instituite sechestre asupra bunurilor.

Excutarea silită se va produce, 
în continuare, doar în cazul sumelor 
provenite din hotărârile judecătoreşti 
pronunţate în materie penală.

Alte măsuri stabilite de Fisc sunt:
- rambursarea TVA, în cursul lunii 

martie, pentru toate deconturile 
soluţionate şi pentru care s-au emis 
decizii de rambursare la zi;

-  implementarea unui  nou 
mecanism de rambursare a TVA, 
care vizează soluţionarea cu celeritate 

a deconturilor, începând cu data de 
1 aprilie 2020;

- suspendarea acţiunilor de 
control fiscal (a inspecţiilor fiscale, a 
controalelor antifraudă) cu excepţia 
verificărilor ce pot fi efectuate de la 
distanţă, precum şi a cazurilor de 
evaziune fiscală, acolo unde sunt 
indicii în acest sens;

- suspendarea acţiunilor antifraudă 
privind Filtru II şi a activităţilor 
specifice din Punctele de Trecere a 
Frontierei cu Ungaria şi Bulgaria.

Măsurile vor fi aplicate timp de 2 
luni, perioadă care include starea de 
urgenţă declarată de luni în România, 
dar şi o perioadă de 30 de zile de la 
încetarea acestei stări.

De asemenea, termenul de 
depunere a declaraţiilor fiscale se 
amână de la 25 martie 2020, până 
la data de 25 aprilie 2020.

805 locuri de muncă 
vacante pentru doljeni

19.03

09:00 - 17:00 Gogoşu PTA 1 Gogoşiţa, PTA 2 Gogoşiţa

09:00 - 16:00

Craiova PT 750 RAR Craiova09:00 - 16:00

Craiova PT 748 - str. Gheorghe Chiţu, Centrul Medical 
SOF Medica

09:00 - 17:00 Dobridor PTA 2 Dobridor

09:00 - 16:00 Craiova PT 745 Cămin Teilor

09:00 - 17:00 Amărăştii de 
Jos

PTA 4 Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00 Botoşeşti 
Paia, Gogoşu, 
Sopot, Secu

PTA 1 Botoşeşti Paia, PTA 2 Botoşeşti Paia, 
PTA 1 Gogoşu, PTA 2 Gogoşu, PTA 2 Sopot, 
PTA Comănicea

09:00 - 17:00 Băileşti PTCZ Magazin Victoria - blocurile: E3A, E3B

09:00 - 17:00 Pieleşti PTA 2 Pârşani
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Epidemia de coronavirus amână 
judecarea traficanților de persoane 

coordonați de „Tataie”
Având în vedere că 
nu mai soluționează 
decât cauzele urgente, 
judecătorii de la 
Tribunalul Dolj au 
amânat pentru data 
de 11 mai a.c. procesul 
craioveanului Iulian 
Preda, cunoscut drept 
„Tataie”. El şi alţi şase 
craioveni au fost arestaţi 
în urmă cu patru ani, 
pe 16 ianuarie 2016, în 
urma unor descinderi ale 
poliţiştilor BCCO Craiova 
şi procurorilor DIICOT 
Craiova, fiind acuzaţi că 
au făcut peste un milion 
de euro din exploatarea 
sexuală a tinerelor în 
Italia, însă ulterior au 
fost puşi în libertate, nu 
mai puțin de 14 persoane 
fiind trimise în judecată 
în acest caz.

La termenul de luni, judecătorii 
Tribunalului Dolj au anunțat că 
amână procesul craiovenilor acuzați 
de trafic de persoane coordonați 
de craioveanul Iulian Preda, zis 
„Tataie”, trimiși în judecată de 
procurorii DIICOT Craiova în urmă 
cu mai bine de doi ani și jumătate, 
având în vedere faptul că din cauza 
epidemiei de coronavirus nu se mai 
soluționează decât cauzele urgente: 
“Amână judecarea cauzei la data 
de 11.05.2020 ora 12:00, raportat 
la hotărârea nr. 192/12.03.2020 
a Secției pentru Judecători din 
cadrul CSM, Ordinul de Serviciu nr. 
6/11.03.2020 şi Hotărârea Colegiului 
de Conducere al Tribunalului Dolj nr. 
6/13.03.2020”.

Reamintim că, în urmă cu patru 

ani, mai exact pe 15 ianuarie 2016, 
poliţiştii Brigăzii de Combatere a 
Criminalităţii Organizate Craiova şi 
procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova 
au descins la 17 adrese din Craiova, 
în cadrul unei acţiuni de amploare 
vizând destructurarea a două grupări 
infracţionale organizate specializate 
în trafic de persoane, proxenetism 
şi infracţiuni cu violenţă. Potrivit 
comunicatului DIICOT Craiova, din 
cercetările poliţiştilor și procurorilor de 
crimă organizată craioveni a rezultat 
că, în perioada 2011-2016, pe raza 
municipiului Craiova s-a constituit un 
grup infracţional organizat, format 
din 5 suspecţi, la care ulterior au 
aderat şi alte persoane şi care au 
acţionat în mod coordonat în scopul 
comiterii infracţiunii de proxenetism. 
S-a reţinut că membrii grupului 
au determinat sau au înlesnit 
practicarea prostituţiei pe teritoriul 
Italiei a mai multor persoane de sex 
feminin obţinând astfel importante 
beneficii materiale. Mai mult decât 
atât, pe parcursul anchetei a reieşit 
faptul că, în paralel, în aceeaşi 
perioadă, pe raza municipiului 
Craiova s-a constituit un al doilea 
grup infracţional organizat, format 

tot din 5 suspecţi, care, prin acte 
de constrângere fizică sau inducere 
în eroare, a racolat, transportat şi 
exploatat sexual mai multe persoane 
vătămate prin obligarea acestora la 
practicarea prostituţiei, pe teritoriul 
Germaniei (Berlin), Italiei (Roma) şi 
Spaniei (Barcelona). 

De asemenea, a rezultat că 
ambele grupări infracţionale erau 
organizate pe niveluri de ierarhizare 
bine definite, iar fiecare membru 
avea un rol infracţional prestabilit. 
Veniturile obţinute din activitatea 
infracţională desfăşurată de către 
cele două grupări sunt estimate 
la peste 1.000.000 de euro, după 
cum a anunţat DIICOT, printr-un 
comunicat. Poliţiştii au ridicat în urma 
descinderilor 16 persoane, pe numele 
cărora fuseseră emise mandate de 
aducere, şi le-au dus, rând pe rând, 
la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova, 
pentru audieri, şapte membri 
ai grupării fiind reţinuţi pentru 
comiterea infracţiunilor de constituire 
de grup infracţional organizat, trafic 
de persoane, proxenetism şi pentru 
comiterea de infracţiuni cu violenţă. 
Șase dintre ei, în frunte cu „Tataie”, 
au fost arestaţi preventiv.

Procurorii DIICOT au finalizat 
cercetările şi au dispus trimiterea 
în judecată, în acest dosar, a nu 
mai puţin de 14 inculpaţi: Laurenţiu 
David Constantin, Gabriela Constatin, 
Ionela Simona Constantin, Rubinaşi 
Udilă, Suraj Udilă, Monica Preda, 
Iulian Preda, Domenik Preda, Cosmin 
Petrişor Ţurcan, Ionuţ Preda, Ștefana 
Chiriţă, Ion Bărăgan, Andreea 
Bologa şi Mariana Preda, cauza fiind 
înregistrată la Tribunalul Dolj. 

Judecătorii au analizat dosarul 
în camera preliminară, iar pe 16 
septembrie 2016 au constatat 
legalitatea sesizării instanţei cu 
rechizitoriul prin care inculpaţii 
s un t  a cu za ţ i  d e  c om i t e r ea 
infracţiunilor de constituire de grup 
infracţional organizat, trafic de 
persoane, proxenetism şi infracţiuni 
cu violenţă, s-a dispus începerea 
judecării procesului, toate cererile 
şi excepţiile invocate de inculpaţi 
fiind respinse. Aceştia au contestat 
hotărârea judecătorului de cameră 
preliminară de la Tribunalul Dolj, 
iar pe 4 noiembrie 2016, Curtea de 
Apel Craiova a respins contestaţiile 
inculpaţilor, astfel că a început 
judecarea procesului.
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MEHEDINȚI

Prefectul de Mehedinţi, Cristinel 
Pavel, spune că oamenii nu ar trebui 
să se panicheze şi să golească rafturile 
magazinelor. E marfă suficientă.

„Am văzut la acest sfârșit de 
săptămână că s-au golit rafturile în 
magazinele din municipiul nostru, pe 
fondul unor informații false care au 
fost difuzate în mod iresponsabil în 
spațiul public. Vreau să le spun că 
discuțiile pe care le-am avut recent 
cu reprezentanții hipermarketurilor din 
Drobeta Turnu Severin sunt în sensul 
că aceste magazine au capacitatea de a 
se aproviziona cu mărfurile necesare”, a 
declarat prefectul Cristinel Pavel.

El îndeamnă locuitorii judeţului să 
respecte măsurile luate pentru limitarea 
răspândirii noului virus.

„Avem până în acest moment 
doar două cazuri, fiind vorba de două 

persoane care s-au întors din Italia 
și care au fost carantinate aici. Sigur, 
limitarea răspândirii virusului va depinde, 
în mare parte, de un comportament 
responsabil al fiecăruia dintre noi. De 
aceea, este bine să respectăm toate 
recomandările formulate de specialiști, 
de reprezentanții Ministerului Sanatatii.

Am activat încă de acum două 
săptămâni Centrul Județean de 
Coordonare și Conducere a Intervenției 
cu reprezentanți ai tuturor instituțiilor 
cu atribuții în gestionarea epidemiilor, 
care funcționează foarte bine. Sâmbătă, 
ISU Mehedinți a montat un cort pentru 
triajul epidemiologic al persoanelor care 
ajung la Spitalul Județean de Urgențe din 
Drobeta Turnu Severin”, a mai declarat 
prefectul.

Vera IONESCU

Investiţii la UPU Slatina
Echipamente performante, 

inclusiv un computer tomograf, 
vor fi achiziţionate pentru 
Unitate de Primiri Urgenţe (UPU) 
din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă (SJU) Slatina cu fonduri 
europene.

Este vorba despre un proiect 
al administraţiei judeţene, cu o 
valoare de peste patru milioane lei, 
fonduri europene, al cărui contract de 
finanţare a fost semnat.

„Consiliul Judeţean Olt pune 
accentul pe investiţiile prioritare 
din judeţul Olt şi situează în prim 
plan sănătatea oltenilor, reuşind 
astfel să semneze vineri, 13 martie 
2020, contractul de f inanţare 
nerambursabilă pentru proiectul 
„Dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe 

din cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina”, obiectiv de investiţii 
finanţat în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014 - 2020.

Într-un context atât de dificil, 
din punct de vedere al sănătăţii, 
considerăm vital să depunem în 
continuare toate eforturile susţinute 
pentru a reuşi să avem asigurate 

serviciile medicale de urgenţă, la cel 
mai înalt nivel.

De asemenea, asigurăm locuitorii 
judeţului nostru că vom continua să 
desfăşurăm activităţile care susţin 
dezvoltarea socio-economică, prin 
accesarea continuă a proiectelor 
guvernamentale, europene şi prin 
punerea la dispoziţie a tuturor 

Biletele de tratament, anulate
Biletele de tratament din staţiunile 

balneare vor fi anulate, după cum a 
anunţat Casa Judeţeană de Pensii 
Olt. Beneficiarii îşi pot cere banii 
înapoi.

„Având în vedere starea de 
urgenţă decretată de autoritaţi şi 
prevederile Hotărârii nr.9/14.03.2020 
a Comitetului Naţional pentru 
Situaţii Speciale de Urgenţă pentru 
instituirea unor măsuri pentru 

evitarea raspândiri i COVID-19 
(Coronavirus) prin care au fost 
aprobate recomandările ,,Grupului de 
analiză” , ce vizează şi restricţionarea 
activităţilor culturale, ştiinţifice, 
artistice, religioase, sportive si 
de divertisment care presupun 
participarea a peste 50 de persoane, 
realizate în spaţii închise, inclusiv cele 
realizate în săli de tratament balnear, 
săli de fitness, saloane de SPA-uri, de 

cosmetică, săli de jocuri de noroc şi 
cazinouri, vă comunicam faptul că 
activitatea de eliberare a biletelor de 
tratament balnear este suspendată 
pe perioada stării de urgenţă”, au 
anunţat reprezentanţii instituţiei, 
într-un comunicat de presă.

Biletele care au fost eliberate vor 
fi anulate, inclusiv în aplicația SPA, 
urmând ca beneficiarii să solicite 
restituirea integrală a contribuției.

Beneficiarii biletelor anulate vor 
putea beneficia de un nou bilet de 
tratament în anul curent dacă vor 
depune o nouă cerere și vor solicita 
o altă perioadă, iar noile cereri se 
vor putea transmite prin e-mail sau 
prin poștă. Adresele de e-mail la 
care puteți transmite cererile sunt: 
cjpolt@rdslink.ro sau petiții@cjpolt.
ro.

Vera IONESCU

resurselor economice, necesare 
depăşirii acestei situaţii de urgenţă.

Obiectivul general al proiectului 
îl constituie eficientizarea serviciilor 
integrate centrate pe pacient şi a 
tratamentului patologiei complexe, 
care necesită o abordare integrată în 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina. Prin proiect se vor achiziţiona 
echipamente specifice necesare 
Unităţii de Primiri Urgenţe din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina, echipamente performante, 
la standardele impuse de legislaţia 
în vigoare, inclusiv un computer 
tomograf”, au transmis reprezentanţii 
Consiliului Judeţean Olt, într-un 
comunicat de presă.

Potrivit acestora, proiectul are 
o valoare totală de 4.341.244,95 
lei din care valoarea finanţării 
nerambursabile 4.254.420,05 lei, 
reprezentând 98% din valoarea 
eligibilă a proiectului.

Severinul vrea sistem care să 
permită testarea populaţiei în 
vederea depistării infecţiei cu 

COVID-19
Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mehedinţi, Aladin Georgescu, cere 
acordul Comitetului Judeţean pentru 
situaţii de urgenţă pentru achiziţia 
unui sistem care să permită testarea 
populaţiei în vederea depistării 
infecţiei cu COVID-19.

„Spitalul Județean de Urgenţă 
solicită Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență acordul pentru 
achiziția în regim de urgență a unui 
sistem Real Time PCR și a kiturilor 
necesare în vederea demarării 
procedurilor de testare a eventualelor 
cazuri de Coronavirus la Spitalul 

din Drobeta Turnu Severin. Sper să 
primim acordul în cel mai scurt timp. 
Cu cât ele întârzie, cu atât situația 
poate fi mai greu de gestionat!”, a 
spus Aladin Georgescu, preşedintele 
consiliului Judeţean Mehedinţi.

În acest moment, în judeţul 
Mehedinţi nu există aparatura 
necesară pentru depistarea acestui 
virus, motiv pentru care, toate 
probele recoltate sunt trimise la 
Craiova pentru depistarea unor 
posibile infecţii.

Sursa: descoperamehedinti.ro

Prefectul le cere 
mehedinţenilor să nu se mai 

înghesuie în magazine
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Stare de urgenţă, ziua 2

 Interzis la locul de joacă. Numărul 
izolaţilor, aproape dublu

Numărul doljenilor izolaţi la 
domiciliu, ca măsură de limitare a 
răspândirii noului virus, aproape s-a 
dublat în 24 de ore. Dacă luni, 551 de 
oameni erau obligaţi să stea acasă, 
marţi, numărul acestora ajunsese la 
935. Şi numărul persoanelor aflate 
în carantină a crescut de la 149, la 
166. Până ieri după-amiază însă, 
nu crescuse numărul pacienţilor cu 
coronavirus. La Infecţioase Craiova 
erau internaţi tot 9 pacienţi: trei din 
Dolj şi câte doi din judeţele Mehedinţi, 
Olt şi Vâlcea.

Potrivit reprezentanţilor Spitalului 
de Infecţioase „Victor Babeş” Craiova, 
cei 9 pacienţi sunt asimptomatici, 
cu stare gererală bună. Spitalul are, 
deocamdată, cele necesare pentru a 
trata pacienţii cu coronavirus.

„ Î n  p r e z e n t ,  s i t u a ț i a 
echipamentelor medicale de protecție 
este la un nivel pe care-l considerăm 
satisfăcător, raportat la previziunile 
unor consumuri viitoare, în contextul 
creat de COVID-19. Toate paturile 
secției de Terapie Intensiva a 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 
si Pneumoftiziologie „Victor Babeș” 
Craiova sunt dotate cu ventilatoare 
mecanice. Pe fondul eforturilor 
continue de a răspunde cerințelor 
impuse de existența noului virus,  
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 
si Pneumoftiziologie „Victor Babeș” 
Craiova a implementat toate măsurile 
care se impun în cadrul scenariului 
3 al răspândirii virusului COVID-19”, 
au mai adăugat reprezentanţii unităţii 
medicale, la solicitarea Jurnalul 
Olteniei.

Între timp, în Craiova, autorităţile 
au continuat acţiunile de dezinfecţie 
în oraş. În plus, au luat decizia de a 
închide locurile de joacă.

„Am demarat de astăzi procesul de 
igienizare și dezinfectare al locurilor 
de joacă din Craiova. Imediat după 
vom închide aceste locuri de joacă 
pentru a preveni răspândirea virusului 
Covid-19. În această perioadă 
dificilă aş vrea să mulțumesc tuturor 
părinților care înțeleg că prin evitarea 
locurilor de joacă protejază sănătatea 
copiilor”, a declarat primarul Craiovei, 

Mihail Genoiu.
Po l i ţ ia  Loca lă  ar  urma să 

încercuiască locurile de joacă cu 
bandă şi să verifice „periodic” dacă 
măsura este sau nu respectată. 
Nu vor fi date amenzi. Primăria 
apelează la conştiinţa craiovenilor: 
„Măsura nu este una “represivă”, 
decizia nu este una ce îngrădește 
drepturile cetățenilor garantate prin 
Constituție. Este o măsură luată la 
nivel local și apelăm la buna credință 
a locuitorilor. În concluzie, nu se vor 
da amenzi, cel puțin deocamdată. În 
funcție de situația la nivel național și 
în conformitate cu decretul emis ieri 
se pot aplica și sancțiuni pe viitor.”

Pe de altă parte, Primăria Craiova 
a limitat programul de lucru cu 
publicul, multe servicii continuându-şi 
activitatea numai on-line.

„Asta nu înseamnă că cetăţenii 
nu vor mai avea acces la informaţii, 
la ce au nevoie, dar se va restricţiona 
accesul direct şi se va pune în aplicare 
din ce în ce mai mult partea on-line 
de comunicare”, a precizat primarul 
Craiovei.

Lista serviciilor prestate on-line 
si a programului de lucru o găsiţi 
pe pagina de internet a cotidianului 
regional Jurnalul Olteniei – www.
jurnalulolteniei.ro.

În judeţ, ISU Dolj instalează 23 
de corturi pentru trierea pacienţilor 
cu probleme respiratorii. Măsura face 
parte din cele luate pentru a preveni 
răspândirea COVID-19.

„Prefectul județului Dolj, Nicuşor 

Roşca, a dispus, în contextul actualei 
pandemii cu noul coronavirus, la 
solicitarea Direcției de Sănătate 
Publică Dolj, ca Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență Dolj să monteze 
la sediile unităților spitalicești un 
număr de 23 corturi, din care 22 
la spitalele din municipiul Craiova 
și județ, respectiv unul în punctul 
de trecere al frontierei româno-
bulgare Calafat-Vidin. Măsura a fost 
luată în scopul realizării triajului 
epidemiologic al persoanelor care 
se adresează unităților de primiri 
urgențe ale spitalelor, ori care 
tranzitează frontiera de stat, dorindu-
se protejarea sănătăţii persoanelor și 
a personalului medical, prin limitarea 
răspândirii virusului. În aceste corturi 

Închidem și 
foișoarele

După ce am luat decizia de a 
închide locurile de joacă din Craiova, 
ca o măsură complementară 
închiderii instituțiilor de învățământ, 
continuăm șirul de măsuri de 
prevenție și vom închide și foișoarele 
din cartierele și parcurile Craiovei.

Luăm această măsură pentru 
protejarea celor mai vulnerabili 
dintre noi la noul virus de tip 
Coronavirus: vârstnicii și pe cei cu 
afecțiuni ce pot fi factor agravant.

Primăria Craiova

se va realiza trierea pacienților 
care prezintă probleme respiratorii, 
potențial contaminați cu COVID-19, 
în afara unității sanitare”, au anunţat 
reprezentanţii Prefecturii Dolj.

Pompierii doljeni şi nu numai 
primesc ajutor de la firmele din 
Craiova. Compania RURIS donează 
zeci de aparate pentru igienizare, 
necesare pentru combaterea 
răspândirii COVID-19.

Este vorba despre atomizoare 
și aparate de stropit marca RURIS, 
care vor fi folosite pentru igienizarea 
spațiilor publice, sălilor, dar și a 
mijloacelor de transport în comun.

„Este de datoria noastră să ne 
implicăm și să oferim un sprijin 
autorităților, în contextul creșterii 
numărului de îmbolnăviri. Prevenția 
este deosebit de importantă și de 
aceea, igienizarea spațiilor este 
crucială pentru a limita extinderea 
COVID – 19 pe teritoriul tării”, a 
declarat Cătălin Stroe, CEO RURIS.

Prin această acțiune, RURIS 
dorește să se alăture efortului colectiv 
pentru combaterea răspândiri i 
coronavirusului la nivel național și 
îndeamnă antreprenorii să se implice 
activ, solidaritatea fiind esențială în 
gestionarea acestei crize.

RURIS a împlinit anul acesta 27 
de ani de la înființare. Compania, 
spec ia l izată în producerea ș i 
comercializarea de motoutilaje 
agricole, are capital 100% românesc 
și a fost fondată în 1993 de către 
antreprenorul craiovean Cătălin Stroe.
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Gorjenii întorși din țări străine,
în atenția primarilor

Primarii din câteva localități 
din județul Gorj au pornit acțiuni 
de cercetare în ceea ce privește 
întoarcerea cetățenilor din alte țări. Se 
pare că aceste acțiuni sunt necesare, 
pentru cu mulți oameni nu par să 
înțeleagă importanța autoizolării sau 
a declarației în momentul în care revin 
în România dintr-o altă țară.

„Avem foarte mulți cetățeni care 
se întorc din zone carantinate și 
nu ne informează. Am ajuns să 
verificăm cine vine acasă și cu cine 
intră în contact. Avem cinci cazuri 
de autoizolare la domiciliu. Îi rog 
pe cetățenii care se întorc din zone 
cu pericol mare să anunțe”, a spus 
Cosmin Pigui, primarul comunei 
Peștișani, la Radio Infinit.

Mulți localnici din Scoarța sunt și 
ei în vizorul autorităților: „„Este stare 
de urgență și cred că era necesară. 
Avem și la Scoarța oameni care au 
fost în străinătate și revin acasă. 

Mulți sunt șoferi pe tiruri. Am discutat 
și cu angajații din Primărie să știm 
exact cine de unde revine, avem 
câteva cazuri care s-au întors și au 
mers la medic și sunt sănătoși. Le-
am spus și cetățenilor că este mai 
bine să prevenim. Am luat măsuri și 
la Primărie, cetățenii nu mai intră, 
avem dezinfectant. Este o măsură de 
prevenție”, a anunțat Ion Stamatoiu, 
primarul comunei Scoarța, potrivit 
igj.ro.

În localitatea Padeș autoritățile 
locale caută spații pe care să le 
transforme în centre de carantină. 
„Am luat măsuri de dezinfecție a 
primăriei, la magazine. Am înștiințat 
oamenii ce măsuri să ia. Am solicitat 
sprijin la Prefectura pentru a lua 
legătura cu SC Hidroelectrica să ne 
pună a dispoziție apartamentele pe 
care le are în localitate în cele patru 
vile deținute, în caz de carantină. 
Văd că tot apar noi cazuri și trebuie 
să luăm măsuri pentru protejarea 
cetățenilor”, afirmă Serafim Antonie, 
edilul din Padeș.

Târgujian prins de 
polițiștii locali cu gunoiul 

în căruță
Poliția Locală a amendat un 

târgujian cu suma de 1.000 de lei, 
după ce acesta a încărcat tot felul 
de deșeuri într-o căruță. Se pare 
că bărbatul locuiește în cartierul 
Obreja și, în momentul în care a 
fost descoperit, se pregătea să plece 
și să arunce deșeurile într-o zonă 
neautorizată.

„Numitul B.M., în vârstă de 51 
ani, a fost sancționat contravențional 
de către polițiștii locali, cu amendă 
în valoare de 1000 lei, pentru 
depozitarea deșeurilor în alte locuri 
decât cele special amenajate, în 
conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 
169/2006“, se arată într-un comunicat 
al Poliției Locale Târgu Jiu.

Se pare că în ultima perioadă, 
zonele de pe raza municipiului unde 
sunt depistate depozite ilegale de 
deșeuri au crescut foarte mult.

„Sunt multe zone unde se 
găsesc deșeuri aruncate în mod 
ilegal. Acționăm pentru ridicarea 

acestora, dar costurile sunt foarte 
mari. Încercăm să-i conștientizăm 
pe cetățeni să arunce doar în locuri 
autorizate și să încheie contracte cu 
societatea de salubritate. Acționăm 
împreună cu Poliția Locală pentru 
a-i depista pe cei care depozitează 
deșeuri în mod ilegal“, a spus 
Ionuț Jilăveanu, șeful Serviciului de 
Gospodărie Comunitară din cadrul 
Primăriei Târgu Jiu, potrivit igj.ro.

Cătălin ANGHEL

Brutărie amendată 
cu 10.000 de lei de 
inspectorii sanitar-
veterinari din Gorj

Inspectorii sanitar-veterinari din 
Gorj au aplicat o amendă de 10.000 
de lei unei societăți care deține 
o brutărie. Se pare că angajații 
Direcției Sanitar-Veterinare și pentru 
Siguranță Alimentară au constatat că 
pereții unității erau degradați.

„Porţiuni degradate ale pereţilor 
şi zone cu condens în spaţiile de 
ambalare a produsului finit şi de 
depozitare a materiilor prime şi 
a navetelor PVC; prezenţa unor 

echipamente neutilizate şi neprotejate 
în magazia de produs finit, ceea ce 
favorizează acumularea de murdărie 
şi praf; sistem ineficient de ventilaţie; 
corpurile de iluminat nu sunt protejate 
împotriva împrăştierii cioburilor; 
număr insuficient de analize în cadrul 
programului de autocontrol“, se 
arată într-un comunicat de presă al 
Direcției Sanitar-Veterinare și pentru 
Siguranță Alimentară (DSVSA) Gorj.

Cătălin ANGHEL



Miercuri, 18 Martie 2020VÂLCEA7

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Căminul Seminarului „Sfântul 
Nicolae” din Râmnicu Vâlcea poate 

deveni punct de carantină

Căminul Seminarului „Sfântul 
Nicolae” din Râmnicu Vâlcea ar putea 
fi transformat în punct de carantină, 
capacitatea maximă fiind de 200 de 
locuri. Arhiepiscopia Râmnicului și-a 
arătat dorința de a da o mână de 
ajutor autorităților, în cazul în care 
va fi nevoie.

„Noi vom discuta cu Prefectura și, 
în cazul în care ni se va solicita, vom 
putea pune la dispoziție acest cămin. 
Avem acolo și cantină și vom putea 
asigura și masa celor cazați temporar. 
De asemenea, pe această cale vreau 
să transmit din încuviințarea ÎPS 
Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, 
că Biserica Ortodoxă Română a fost 
alături de societate în cele mai grele 
clipe ale sale și așa se va întâmpla și 
acum”, a declarat preotul Ștefan Zară, 
directorul seminarului.

Conform agenţiei de presă a BOR, 
basilica.ro, Cancelaria Sfântului Sinod 
a transmis joi un document cu mai 
multe îndrumări dresate parohiilor şi 
mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei 
Române pentru respectarea unor 

măsuri de prevenire a îmbolnăvirii 
cu noul Coronavirus.

Afişarea, la intrarea în lăcaşul de 
cult, a recomandărilor Ministerului 
Sănătăţii pentru prevenirea îmbolnăvirii 
cu noul Coronavirus (Covid-19); 
consultarea la nivel de unitate de 
cult, acolo unde este posibil, cu 
cadre medicale competente, pentru 
a identifica măsuri de prevenire a 

răspândiri i noului Coronavirus 
(exemplu: îndrumarea persoanelor 
suspecte de gripă din rândul celor care 
vin la biserică către unităţi medicale; 
dezinfectarea căilor de acces şi aerisirea 
corespunzătoare a lăcaşurilor de cult);  
asigurarea unei zone de igienizare a 
mâinilor, cu produse necesare pentru 
aceasta (apă, săpun, dezinfectanţi 
etc.), în proximitatea lăcaşurilor de 

cult; respectarea măsurilor dispuse 
de autorităţile publice şi cooperarea 
cu acestea, asigurându-se totodată 
libertatea religioasă a credincioşilor de 
a participa la viaţa liturgică a Bisericii 
şi de a primi asistenţă religioasă, 
în biserică şi la domiciliu; pentru a 
evita aglomerarea credincioşilor în 
spaţiul de cult, în timpul săvârşirii 
Sfintei Liturghii se vor utiliza difuzoare 
exterioare sau Sfânta Liturghie se 
va săvârşi în aer liber, lângă lăcaşul 
de cult; lăcaşurile de cult vor fi 
deschise zilnic credincioşilor pe 
întreaga perioadă a săptămânii, 
încât preoţii slujitori să poată răspunde 
tuturor solicitărilor credincioşilor privind 
Spovedania, Împărtăşania şi citirea 
unor rugăciuni. Astfel, se va evita 
aglomeraţia credincioşilor la slujbele 
de sâmbătă şi duminică.

Cu prilejul săvârşirii slujbelor 
bisericeşti, se va citi rugăciunea 
specială pentru pocăinţă, pentru 
oprirea epidemiei actuale, pentru 
însănătoşirea persoanelor bolnave 
şi pentru întărirea spirituală a 
cadrelor medicale şi a persoanelor 
care contribuie la prevenirea şi 
combaterea epidemiei.

Igienizarea spaţiilor de colectare a deşeurilor, pe 
lista de priorități în Râmnicu Vâlcea

Activitatea de igienizare a spaţiilor 
de colectare a deşeurilor beneficiază 
de o atenție deosebită în Râmnicu 
Vâlcea, mai ales în această perioadă. 
Primăria anunță că toate cele 195 de 
puncte de colectare de pe teritoriul 
municipiului vor fi dezinfectate cu var 
cloros sau hipoclorit.

„În această perioadă se acordă 
o atenţie deosebită igienizări i 
spaţiilor de colectare a deşeurilor. În 
colaborare cu operatorul serviciului 
de salubritate, echipe mixte formate 
din salariaţi ai SC Pieţe Prest SA şi ai 
Direcţiei Administrarea Domeniului 
Public vor dezinfecta cu var cloros 
sau hipoclorit toate cele 195 de 
puncte de colectare de pe teritoriul 
municipiului. În cadrul acestei acţiuni 
vor fi puse şi anunţuri de avertizare, 
astfel încât cetăţenii să nu intre 

accidental în contact cu substanţele 
de dezinfectare utilizate”, se arată 
într-un comunicat al Primăriei 
Râmnicu Vâlcea.

Totodată, reprezentanții primăriei 
susțin că vor continua lucrările de 
văruire pomi, trasare de marcaje şi 
reparaţii stradale, precum şi cele - 
coordonate de SC Pieţe Prest SA şi 
cu participarea DADP şi Apavil - de 
dezinfectare a străzilor, trotuarelor şi 
spaţiilor verzi.

Autoritățile acordă o atenție 
deosebită și locurilor de joacă pentru 
copii. Astfel, echipamentele de joacă 
de la toate aceste structuri din 
municipiu vor fi curăţate de două ori 
pe zi: dimineaţa şi la prânz.

„În cadrul  programului  de 
dezinfectare a domeniului public, 
în vigoare la acest moment în 

contextul epidemiei de coronavirus, 
o atenţie deosebită se acordă şi 
locurilor de joacă pentru copii. Astfel, 
două echipe din cadrul Direcţiei 
Administrarea Domeniului Public 
a Primăriei municipiului vor curăţa 
de două ori pe zi – dimineaţa şi la 
prânz - echipamentele de joacă de la 

toate aceste structuri din municipiu. 
În acelaşi timp, Primăria municipiului 
face un apel pentru evitarea utilizării 
acestor locurilor de joacă sau, 
eventual, pentru limitarea  numărului 
de copii prezenţi simultan în incinta 
lor”, transmite Primăria Râmnicului.

Cătălin ANGHEL
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HOROSCOP
Continua si fa o lista cu 

prioritati astazi. Este posibil 
ca emotiile puternice sa te 
atraga de pe calea ta actuala, 
cu exceptia cazului in care ai 
un fel de plan concret de a te 
intoarce inapoi. 

Fa efortul necesar pentru a 
ajunge intr-un loc cu apa astazi. 
Fie ca este vorba de ocean, 
rau sau lac, sentimentul de 
expansiune si confort pe care 
il vei gasi acolo va fi extrem de 
vindecator. 

Daca privesti cu atentie 
astazi, esti apt sa observi 
aspecte ale unor persoane pe 
care nu le-ai observat niciodata. 
Ar putea exista o frenezie 
care te prinde in plasa sa si te 
indeparteaza. 

Este dificil sa te conectezi 
astazi cu emotiile tale. 

S-ar putea sa fie dificil 
sa gasesti un pic de timp 
linistit cand poti sa te asezi cu 
adevarat si sa iti asculti vocea 
interioara.

Fii atent sa nu devii prea 
incapatanat astazi. 

Aceasta este una dintre 
acele zile in care ti se cere sa 
construiesti o structura intr-o 
zona foarte vantoasa. 

S-ar putea sa descoperi 
ca inima ta va merge inainte 
si inapoi ca o minge de tenis 
astazi. Un minut ai putea fi 
atras intr-un fel, in timp ce 
in minutul urmator esti atras 
intr-o directie complet diferita.

Este un lucru bun sa ai o 
atitudine flexibila, in special 
astazi. 

Puterile tale de adaptare 
ar putea fi puse la incercare, in 
timp ce te gasesti inconjurat de 
emotii si atitudini incapatanate. 

Nivelul tau de energie este 
ridicat astazi, dar nu lasa acest 
lucru sa se transforme intr-o 
atitudine. Fii ferm pentru ca este 
posibil sa ai nevoie sa te mentii 
concentrat intr-o situatie delicata 
legata de munca sau personala.

Ai putea fi frustrat de lipsa 
de angajament a altora astazi. 

Ai putea incerca sa-ti faci 
planuri cu oamenii, dar ei 
continua sa se razgandeasca 
despre ce vor sa faca.

Ai putea crede ca viata ta 
este prea plictisitoare pentru 
ca oricarui altcuiva sa ii pese. 
Incearca sa nu cazi intr-un put de 
auto-mila si convinge-te ca pur si 
simplu nu exista suficienta emotie 
in viata ta si niciodata nu va fi.

Ar trebui sa te s imti 
puternic astazi din punct de 
vedere emotional, desi ai putea 
gasi ca o idee iti trece prin cap 
care iti cere sa incetinesti si sa 
faci lucrurile pas cu pas.

In efortul de a fi cea 
mai  s t ra luc i toare s i  mai 
buna vedeta de pe scena, 
s-ar putea sa-i alungi pe cei 
mai importanti membri ai 
publicului tau.
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   si rau (R)
11:15  Teleshopping  
11:45  Frumoasa și 
   bestiile (R)
13:45  Teleshopping  
14:00  Blind Date (R)
15:00  Vieti la rascruce (R)
16:00  Tânăr și 
   Neliniștit
17:00  Jurăminte 
   încălcate
18:00  Blind Date
19:00  Frumoasa și 
   bestiile
21:00  Intre tine si rau
22:00  Vieti la rascruce
23:00  Lacrimi de iubire
00:00  Frumoasa și 
   bestiile (R)
02:00  Lacrimi de 
   iubire (R)
03:00  Jurăminte 
   încălcate (R)
04:00  Ce se întâmplă 
   doctore ?
04:15  Intre tine si rau (R)
05:00  Blind Date (R)
05:45  Jurăminte 
   încălcate (R)
06:45  Tânăr și
   Neliniștit (R)

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

23:00  Trăsniți (R)
00:00  Lovit de fulger (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  Tradiţii de la bunica
09:45  Dragoste si ura (R)
10:45  Vouă
11:45  Baronii
12:45  Teleshopping  
13:00  Ştiri Naţional TV
13:15  Vouă
13:30  Baronii
14:00  Teleshopping  
14:15  Vouă
14:30  Clanul (R)
15:45  Vouă
16:00  Teleshopping  
16:15  Destine rătăcite (R)
17:15  Clanul
18:30  Ştiri Naţional TV
19:00  Destine rătăcite
20:00  Soldatul universal
22:00  Confruntare sângeroasă
00:00  Frații Jderi (R)
02:15  Albumul Naţional
04:00  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
12:00  Comori arhitecturale 
   recuperate
13:00  Maşini pe alese
14:00  Camioane în Australia
17:00  Maşini pe alese
18:00  Bagaje la licitaţie
18:30  Bogății ascunse
   în magazii
19:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri?
19:30  Cum se fabrică ?
20:00  Comori arhitecturale
    recuperate
21:00  Curse de camioane
22:00  Comori auto 
   recuperate
23:00  Curse în afara legii
01:00  Comori arhitecturale
   recuperate
02:00  Mașini nervoase: 
   Clipuri catastrofale
03:00  Curse de camioane
04:00  Comori auto 
   recuperate
05:00  Maşini pe alese
06:00  Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:00  Schi fond: CM
08:30  Schi alpin: CM
09:30  Sărituri cu schiurile: CM
11:45  Biatlon: CM
15:30  Ciclism: Circuitul
   Mondial - Paris-Nisa 
16:30  Ciclism: Seria Pro -
   Nokere Koerse 
18:35  Scrimă: Circuitul 
   Grand Prix
19:55  Ştirile Eurosport  
20:00  Biatlon: CM
20:30  Sărituri cu schiurile: CM
21:30  Ciclism: Seria Pro -
   Nokere Koerse
22:25  Călărie: 
   Marele Şlem Rolex 
23:25  Ştirile Eurosport  
23:55  Schi acrobatic: CM FIS 
01:55  Sărituri cu schiurile: CM
02:30  Ciclism: Seria Pro -
   Nokere Koerse
04:00  Schi fond: CM

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

ANTENA 1

KANAL D

07:15  Podul de pe râul Kwai (R)
10:30  La bloc (R)

12:45  Piaza rea
14:30  A saptea calatorie a 
   lui Sinbad (R)
16:30  Un altfel de detectiv
18:30  La bloc
20:30  Bani murdari
22:45  Pineapple Express:
   O afacere riscantă

PRO 2

PRO X

PRO TV

PRO CINEMA

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

12:00  Observator
14:00  Dragoste 
   de tată
16:00  Observator
17:00  Acces 
   direct
19:00  Observator
20:00  Sacrificiul
23:00  Xtra Night 
   Show
01:00  Mangalița
02:00  Observator (R)
02:45  Dragoste de 
   tată (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  Imperiul leilor
22:30  Pe bune?!
23:30  Ştirile 
   Pro Tv
00:00  Recurs la 
   răzbunare (R)
01:45  Lecţii de viaţă (R)
02:30  Ce se întâmplă 
   doctore ? (R)
03:00  Vorbeşte lumea (R)
05:00  Ce spun românii (R)
06:00  Ştirile Pro Tv
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Având în vedere contextul actual, 
operatorul Distribuție Oltenia vine 
în sprijinul utilizatorilor săi prin 
măsuri suplimentare, ținând cont 
de misiunea principală – aceea de a 
asigura continuitate și siguranță în 
alimentarea cu energie electrică:

În acest sens:
- Specialiștii Distribuție Oltenia 

sunt în dialog direct cu comitetele 
locale pentru situații de urgență și cu 
ministerele relevante și autoritatea 
de reglementare pentru a transmite 
informații și pentru a se informa cu 
privire la activitatea desfășurată și 
provocările apărute;

- Echipele de teren au fost 
dotate și instruite conform tuturor 
recomandă r i l o r  ș i  ce r in țe lo r 
specialiștilor pentru a avea un mediu 
de lucru sigur, dar și pentru a oferi 
siguranță consumatorilor cu care intră 
în contact;

- Au fost luate măsuri suplimentare 
de informare, pentru a reduce 
deplasarea consumatorilor la Centrele 
de Relații cu Utilizatorii.

- Pentru buna desfășurare a 
activităților de zi cu zi, însă cu o mai 
mare precauție, operatorul Distribuție 
Oltenia a luat următoarele măsuri:

Pentru racordarea la rețea – 
în această perioadă se primesc 
documente  doar  în format 
electronic.

Pentru depunerea documentațiilor 
de racordare sau amplasment, 
consumatorii pot utiliza adresa 
d e  e -ma i l :  r e la t i i c l i ent i@
distributieoltenia.ro

Operatorul Distribuție Oltenia a 
suplimentat numerele de telefon 
la care consumatorii pot solicita 
informații pentru:

- procesul de racordare la rețea a 
noilor locuri de consum;

-  e m i t e r e a  a v i z e l o r  d e 
amplasament/ emiterea certificatelor 
de racordare;

- documentele necesare pentru 
obținerea avizelor de amplasament și 
avizelor tehnice de racordare;

- încheierea contractelor de 
racordare/ stadiul procesului de 
racordare;

-  depunerea/ t ransm i te rea 
dosarelor de utilizare;

- obținerea de duplicate pentru 
avizele tehnice de racordare emise 
anterior.

Menționăm faptul că la aceste 
numere de telefon nu se vor înregistra 
informații legate de deranjamente, 
incidente în rețeaua de distribuție sau 
alte tipuri de solicitări. 

Totodată ,  acestea vor f i 
disponibile doar pe durata 
perioadei declarată „stare de 
urgență“ decretată de Președintele 
României, în intervalul orar 08:00 – 
16:00. 

Operatorul Distribuție Oltenia ia 
măsuri suplimentare pentru a fi 
la dispoziția consumatorilor în 

această perioadă

Deficiențele electrice
Reamintim faptul că pentru 

a înregistra un deranjament, 
consumatorii din aria de operare 
Distribuție Oltenia: Argeș, Dolj, Gorj, 
Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea 
pot utiliza următoarele canale de 
comunicare:

- apelând Info Tel, la numărul 
unic 0800 500 000 - număr de 
telefon gratuit în orice rețea pentru 
semnalarea oricărui tip de întrerupere 
în alimentarea cu energie electrică, 
disponibil non-stop și numerele de 
telefon 0251 408 006, 0251 408 007, 

0251 408 008 - cu tarif normal în 
rețeaua națională, la care, în afară de 
semnalarea eventualelor deficiențe, 
se pot obține informații comerciale 
de luni până vineri, în intervalul orar 
08:00 - 16:00);

- prin email, la adresa distributie@
distributieoltenia.ro pentru orice 
alte informații și solicitări privind 
activitatea de distribuție a energiei 
electrice.

prin completarea formularului de 
înregistrare a sesizărilor https://www.
distributieoltenia.ro/ro/sesizari-form
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Revistă de cultură și timp liber

UEFA a amânat Campionatul 
European din vară. Play-off-ul din 

martie, reprogramat!

Forul continental a organizat 
marți, 17 martie, o videoconferință 
cu toate părț i le interesate în 
contextul pandemiei COVID-19. 
Oficialii UEFA au discutat cu toți 
președinții de federații naționale, 
cu un reprezentant al sindicatului 
jucătorilor, FIFPro, precum și cu 

persoanele din conducerile European 
Club Association și The European 
Leagues.

În urma consultărilor, UEFA, 
prin decizia Comitetului Executiv, a 
decis amânarea EURO 2020, turneu 
programat inițial să debuteze pe 
12 iunie și să se desfășoare în 12 

orașe de pe continent, inclusiv 
Bucureștiul. În varianta propusă de 
forul de la Nyon, turneul ar urma să 
se desfășoare în perioada 11 iunie – 
11 iulie 2021.

În rea l i zarea propuner i lor 
sale, UEFA a considerat prioritară 
încheierea sezonului competițional 
2020-2021. Continuând evaluarea 
situației, următoarele decizii vor fi, 
de asemenea, implementate:

-  Mec iur i l e  in ternaț iona le 
programate în luna martie, inclusiv 
play-off-urile EURO 2020, vor fi 
mutate în iunie 2020.

- Partidele de calificare programate 
în iunie 2021 vor fi reprogramate, la 
fel și turneul final al Ligii Națiunilor, 
EURO U21 și Campionatul European 
feminin din iunie-iulie 2021.

- Reconfigurarea săptămânii 
fotbalistice în raport cu competițiile 
naționale și competițiile europene – 
spre exemplu, competiții naționale 
de luni până vineri și competiții 
continentale în week-end-uri.

- Reconfigurarea tururilor de 

calificare în competițiile europene 
pentru sezonul 2020-2021.

Un grup de lucru format din 
reprezentanți ai ligilor profesioniste 
și ai cluburilor va analiza soluțiile 
disponibile pentru a pune în aplicare 
deciziile luate marți.

„ Î n  momen te  c a  a ce s t a , 
comunitatea fotbalului trebuie să dea 
dovadă de responsabilitate, unitate, 
solidaritate și altruism. Sănătatea 
fanilor, a membrilor staff-ului, a 
jucătorilor trebuie să reprezinte 
prioritatea noastră. Tocmai de aceea, 
UEFA a propus variante pentru ca 
sezonul competițional să se încheie 
și sunt mândru de reacția colegilor 
mei din întreaga Europă”, a punctat 
președintele UEFA, Aleksander 
Čeferin.

În urma consultărilor cu membrii 
afiliați, conducerea FRF, reprezentată 
la dezbatere de președintele Răzvan 
Burleanu, a susținut propunerile 
UEFA.

sursa: frf.ro

Georgeta Popescu (monobob), candidatul 
COSR pentru Premiul Piotr Nurowski

Comitetul Executiv al Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român a aprobat 
luni, cu unanimitate de voturi, ca 
Georgeta Popescu (monobob) să fie 
candidatul COSR pentru Premiul Piotr 
Nurowski.

Georgeta Popescu este prima 
sportivă care a câștigat titlul olimpic 
de tineret la monobob feminin, pe 
celebra pistă de bob Olympia din 
Saint Moritz, în cadrul Jocurilor 
Olimpice de Tineret de iarnă -  JOT 
Lausanne 2020.

Distincția a fost creată de Asociația 
Comitetelor Olimpice Europene 
(EOC) în memoria fostului președinte 

al Comitetului Olimpic Polonez, un 
reprezentat de marcă al olimpismului 
internațional care a pierit într-un 
tragic accident aviatic în aprilie 2010, 
și din 2011 este oferită celui mai 
valoros tânăr sportiv european.

Pe lângă omagiul pe care îl aduce 
lui Piotr Nurowski, prin acest premiu 
EOC dorește să-i încurajeze pe 
tinerii sportivi să se dedice sportului 
de mare performanță și în același 
timp să fie un exemplu pentru 
viitoarele generații în ceea ce privește 
adoptarea unui stil de viață sănătos, 
bazat pe valorile și principiile olimpice.

sursa: cosr.ro



Miercuri, 18 Martie 2020SPORT11

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Tragerea la sorți pentru Jocurile 
Olimpice a fost mutată în Elveția

 FIFA a luat decizia de a reloca 
tragerea la sorți a competițiilor de 
fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice. 
Inițial, evenimentul era programat la 
Tokyo, pe 18 aprilie. Schimbarea de 
planuri a venit ca urmare a situației 
la nivel mondial privind pandemia de 
coronavirus.

Astfel, tragerea la sorți va avea loc 
la sediul forului din Zürich, în Elveția, 
în data de 23 aprilie, fără participarea 
reprezentanților țărilor calificate la 
turneele de fotbal masculin și feminin. 
Evenimentul va fi transmis în direct pe 
site-ul fifa.com.

De asemenea, FIFA a hotărât să 
anuleze workshop-ul și inspecțiile 
facilităților din Tokyo, programate 
inițial în aceeași perioadă cu tragerea 
la sorți: „Monitorizăm cu atenție 
situația din Japonia împreună cu 
colegii noștri organizatori ai Jocurilor 
Olimpice de la Tokyo și vom reveni cu 
informații noi atunci când acestea vor 
fi disponibile”, se încheie comunicatul 
FIFA.

România s-a calificat la Jocurile 

Olimpice în urma performanței 
naționalei U21 de la Campionatul 
European 2019, atunci când tricolorii 

pregătiți de Mirel Rădoi au atins faza 
semifinalelor. Naționala noastră va 
participa după 56 de ani la turneul de 

fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice, 
programat momentan să debuteze în 
data de 23 iulie.

Boxerul Cosmin Gîrleanu a câștigat 
biletele de Tokyo!

Turneul de box de calificare de la 
Londra a fost întrerupt luni seară din 
cauza Coronavirusului, dar România 
are primul pugilist care și-a asigurat 
biletele pentru Jocurile Olimpice: 
Cosmin Gîrleanu, la categoria 52 de 
kilograme.

După atâtea vești proaste legate 
de Coronavirusul care a lovit întregul 
Mapamond și care de mâine oprește 
și Turneul Preolimpic de box de la 
Londra, avem și o veste bună!

România are primul pugilist 
calificat la Jocurile Olimpice. Cosmin 
Gîrleanu, sportiv care urcă în ring la 
categoria 52 de kilograme. Românul 
l-a învins, în 3 reprize, pe un boxer din 
Azerbajian și și-a asigurat participarea 
la competiția de la Tokyo.

Sportivii români se întorc acasă
Fetele și baieții din naționala 

noastră sunt de câteva zile la 
Londra, la Turneul Preolimpic, unde 
ar fi trebuit să rămână până pe 25 
martie. Andrei Arădoaie avea meci 
de calificare marți, dar s-a întors 
acasă împreună cu restul sportivilor, 
deoarece organizatorii au decis 
încheierea concursului din motive de 
securitate privind virusul Covid-19.

La revenirea în țară, toată 
delegația României va intra direct în 
izolare pentru următoarele 14 zile.

În mod normal, după competiția 
de la Londra ar fi urmat, în luna mai, 
un alt turneu preolimpic. Concursul 
este programat să aibă loc la Paris, 
însă având în vedere situația la nivel 
mondial cu Pandemia de Coronavirus, 
nu se știe exact dacă programul va fi 
sau nu respectat.

SPORTS-NET GROUP
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Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro  

Gigi Becali sare la gâtul lui Cârțu: 
„Mie nu-mi convine!”

Propunerea președintelui CSU a stârnit reacții adverse în fotbalul mioritic

Sorin Cârțu și Mihai Rotaru fac 
planuri de zor pe marginea fotbalului 
afectat de coronavirus. La început, 
conducătorii olteni au cerut FRF să 
dea un termen mai amplu pentru 
reluarea campionatului, și nu finalul 
lui martie, pentru a-și putea desfășura 
profesionist activitatea.

Modul în care va arăta clasamentul 
final al Ligii 1 rămâne în continuare 
un mister, așa că oltenii au venit cu 
o propunere logică, dar inedită, să 
conteze doar meciurile din sezonul 
regulat, fără play-off.

„Se poate lua clasamentul final 
de la cel din sezonul regulat. E o 
idee, nu e una rea. Cei care sunt la 
conducere trebuie să ia decizii. Sigur 
că vor fi și nemulțumiri. Important e 
ce se decide și la UEFA, cum se vor 
pronunța cei de acolo”, a declarat 
Sorin Cârțu, președinte CSU Craiova, 
la DigiSport.

Ideea lui Cârțu a stârnit reacții 

vehemente din partea patronilor 
sau angajaților defavorizați de idee. 
Astfel, dacă s-ar pune în practică 
varianta olteană pentru clasamentul 
final, atunci FCSB ar pica pe 4, deși 
acum e pe 2. În vreme ce oltenii ar 
sălta un loc și ar fi vicecampioni.

„Ce idee e aia a lui Cârțu? Că-i 
convine lui, că erau ei pe doi. Ce 
campionat e ăla care nu s-a terminat? 
S-au mai jucat două meciuri de 
atunci. Mie nu-mi convine”, a declarat 
Gigi Becali la Pro X.

Cum echipa lui ar ajunge să 
presteze în barajul de menținere 
în divizie, nici Ciprian Paraschiv, 
conducătorul lui Poli Iași, nu vede cu 
ochi buni ideea conducătorului de la 
CSU: „De ce vrea Cârțu așa? Pentru 
că ei au terminat pe doi? Iar noi să 
mergem la baraj? Dar cu meciurile 
disputate de atunci ce facem? Nu le 
putem trata ca și cum n-ar fi avut 
loc. Păi, așa, și eu propun să punem 
punct după etapa a cincea din sezonul 
regulat, că Poli era atunci pe locul 
întâi”, a explicat, pentru GSP.RO, 
oficialul din Copou.

Fotbalul în vreme de 
coronavirus!

Antrenorul spaniol de fotbal 
Francisco Garcia a murit din cauza 
coronavirusului la 21 de ani.

Jorge Jesus a fost testat pozitiv 
cu COVID 19 în aceeași zi în care 
prietenul său a murit din cauza 
aceluiași virus. Antrenorul va face 
al doilea test pentru confirmarea 
diagnosticului inițial.

De mâine, ultrașii lui Dortmund 
s-au oferit să facă cumpărături și 
să îndeplinească servicii de curierat 
pentru bătrânii din oraș.

Un jucător al lui Hertha Berlin 
a fost diagonosticat pozitiv. Toată 
echipa, în carantină.

Valencia a confirmat că aproape 
35% din jucătorii și staff-ul tehnic 
care a călătorit la Milano are COVID 
19.

Președintele Federației Japoneze 

Kozo Tashima, testat poitiv.
UEFA a anulat rezervările pentru 

Euro 2020 la hotelurile din Copenhaga.
Cosmin COJOCĂREANU

Jorge Jesus


