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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 
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Imagini inedite în Parcul Natural 
Porţile de Fier

Imagini cu o haită de lupi care 
descoperă camera de monitorizare 
a faunei amplasată de specialiştii 
Romsilva într-o pădure din Parcul 
Natural Porţile de Fier au fost 
publicate pe o reţea de socializare 
de reprezentanţii regiei.

Potrivit acestora, cea mai mare 
specie din familia Canidae, lupul 
este un carnivor care trăieşte în 
haită şi are un rol important în 
menţinerea echilibrului ecologic şi 
menţinerea unor ecosisteme natural 
sănătoase. Lupii pot parcurge 
zeci de kilometri pe zi în căutarea 
prăzii şi când atacă, pot alerga cu 
aproape 60 de kilometri pe oră. Au 
simţuri foarte dezvoltate, un miros 
deosebit de fin, auzul şi văzul foarte 
dezvoltate, permiţându-i să vâneze 

ziua şi noaptea.
Pădurile din Romsilva - Parcul 

Natural Porţile de Fier asigură un 
habitat sănătos pentru numeroase 
specii de mamifere, păsări, reptile, 
amfibieni şi nevertebrate.

Parcul Natural Porţile de Fier, 
unul dintre cele 22 de parcuri 
naţionale şi naturale administrate 
de Regia Naţională a Pădurilor -  
Romsilva, este situat în sud-vestul 
României, în judeţele Caraş Severin 
şi Mehedinţi, şi este unul dintre 
cele mai spectaculoase parcuri din 
punct devedere al biodiversităţii, 
al diversităţii geologice, dar şi al 
vestigiilor istorice.

Parcul are o suprafaţă totală de 
115.656 de hectare, din care peste 
75 de mii de hectare sunt păduri.

Ordin de protecţie emis 
de poliţişti

O femeie, din Baia de Aramă, a fost 
bătută de soţul său. Mehedinţeanca 
a sunat la poliţie, iar acum bărbatul 
agresiv este cercetat penal. În plus, 
el nu mai are voie sa se apropie de 
femeie.

„La data de 18.03.2020, ora 
10.30, Poliţia oraşului Baia de Aramă 
a fost sesizată de o femeie de 30 de 
ani, din localitate cu privire la faptul 
că în noaptea de 17/18.03.2020, în 

urma unor discuţii în contradictoriu, a 
fost agresată fizic de soţul său.

În urma aplicării chestionarului de 
risc s-a impus emiterea unui ordin de 
protecţie provizoriu faţă de bărbatul 
de 36 de ani, din Baia de Aramă 
totodată, fiind deschis un dosar de 
cercetare penală pentru săvârşirea 
infracţiunii de violenţă în familie”, 
conform IPJ Mehedinţi.

Eliza RADU

24.03

09:00 - 17:00 Fratoştiţa PTA 1 Fratoştiţa - circ. 3+4

09:00 - 17:00 Amărăştii 
de Jos

PTA 1 Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00 Radovan PTA 2 Radovan

09:00 - 17:00 Băileşti PTA 7 Oraş Băileşti - circ. 2
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Procesul secretarei Facultății de 
Drept, condamnată pentru trafic de 

influență, se reia în luna mai
Având în vedere 
necesitatea 
prevenirii răspândirii 
Coronavirusului, 
Curtea de Apel Craiova 
a amânat procesul 
secretarei Secției cu 
Frecvență Redusă a 
Facultății de Drept din 
Craiova, Cristina Carmen 
Lupescu, condamnată 
la 3 ani și 10 luni de 
pușcărie de Tribunalul 
Dolj, pentru luna mai. 
Femeia a fost trimisă 
în judecată pentru 11 
acte materiale de trafic 
de influență și 10 acte 
materiale de înșelăciune, 
fals intelectual, dar și 
folosirea de informaţii 
ce nu sunt destinate 
publicităţii ori permiterea 
accesului unor persoane 
neautorizate la aceste 
informaţii, în scopul 
obţinerii pentru sine 
sau pentru altul de bani, 
bunuri ori alte foloase 
necuvenite. Mai exact, 
furniza unor studenți 
subiecte ce urmau să fie 
date la examene.

Toate cauzele care nu sunt 
urgente au fost amânate la Curtea 
de Apel Craiova pentru luna mai, după 
data de 4. Astfel, Apelul în dosarul 
secretarei Facultății de Drept din 
Craiova, Cristina Carmen Lupescu, 
condamnată pe fond, de Tribunalul 
Dolj, la 3 ani și 10 luni de pușcărie, 
care a avut ieri termen, nici nu s-a 
judecat, întrucât se iau măsuri pentru 
prevenirea răspândirii COVID-19 la 
nivelul instanței.

Reamintim că, pe 18 iulie 2018, 

reprezentanții Direcției Generale 
Anticorupție (DGA) au anunțat 
că ofițerii Serviciului Judeţean 
Anticorupţie (SJA) Dolj au finalizat 
cercetările desfășurate împreună 
cu procurorul de caz din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Dolj în cazul Cristinei Lupescu, 
secretara Secției cu Frecvență Redusă 
a Facultății de Drept din Craiova și au 
trimis-o în judecată. Anchetatorii 
au reținut în sarcina femeii nu mai 
puțin de 24 de infracțiuni: trafic de 
influenţă în formă continuată (11 
acte materiale), înşelăciune în formă 
continuată, (10 acte materiale), fals 
intelectual, participaţie improprie la 
infracţiunea de uz de fals şi folosirea 
de informaţii ce nu sunt destinate 
publicităţii ori permiterea accesului 
unor persoane neautorizate la aceste 
informaţii, în scopul obţinerii pentru 
sine sau pentru altul de bani, bunuri 
ori alte foloase necuvenite.

„În data de 25.05.2018, ofiţerii 
de poliție judiciară ai S.J.A. Dolj, 
cu sprijinul S.J.A. Mehedinți și 
Structurii Centrale a D.G.A., sub 
coordonarea procurorului de caz 
din cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Dolj, au organizat şi 
realizat prinderea în flagrant a 
numitei L.C.C. (n.r. Lupescu Cristina 
Carmen), secretar la o facultate de 
drept a unei universități din Craiova 
– forma frecvenţă redusă, după ce 
a primit suma de 1.300 lei de la un 
denunţător, cu scopul de a facilita 
promovarea unor examene restante 
pe care urma să le susţină fratele său.

În fapt, în perioada 2014 – 2018, 

aceasta a pretins şi primit de la un 
martor denunţător sume cuprinse 
între 1.500 – 3.000 lei, pentru fiecare 
semestru al anului şcolar, cu scopul de 
a facilita promovarea unor examene 
ale fratelui său. Cu toate că, încă 
din anul 2014, fratele denunțătorului 
figura exmatriculat, inculpata L.C.C a 
continuat să pretindă şi să primească 
aceste sume de bani, în cuantum 
total de aproximativ 12.000 lei. 
(…) După desfăşurarea activităţii 
de surprindere în flagrant, în baza 
mandatului emis de judecătorul de 
drepturi şi libertăţi, s-au efectuat 
percheziţii domiciliare în biroul unde 
inculpata îşi desfăşura activitatea, 
cât şi la domiciliul acesteia, pentru 
identificarea şi ridicarea de mijloace 
materiale de probă”, se arată în 
comunicatul DGA.

În plus, pe parcursul cercetărilor 
efectuate în dosar, procurorii și ofițerii 
anticorupție au stabilit că femeia 
mai furniza şi subiecte ce urmau 
să fie date la examene, evident că 
nu gratis, motiv pentru care este 
acuzată și de folosirea de informaţii 
ce nu sunt destinate publicităţii ori 
permiterea accesului unor persoane 
neautorizate la aceste informaţii, 
în scopul obţinerii pentru sine sau 
pentru altul de bani, bunuri ori alte 
foloase necuvenite.

Dosarul s-a înregistrat la Tribunalul 
Dolj, iar instanța, după analizarea 
dosarului, a dispus începerea 
procesului: ”Dispune începerea 
judecăţii cauzei privind pe inculpata 
Lupescu Cristina Carmen , pentru 
săvârşirea infracţiunilor de trafic de 

influenţă în formă continuată, prev. de 
art. 291 alin. 1 din C.p., rap. la art. 
6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 
35 alin. 1 C.p. (11 acte materiale), 
înşelăciune în formă continuată, prev. 
de art. 244 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 
35 al.1 C.p. (9 acte materiale), fals 
intelectual, faptă prev. de art. 321 
alin. 1 C. pen. şi participaţie improprie 
la infracţiunea de uz de fals, faptă 
prev. de art. 52 alin. 3 rap. la 323 C. 
Pen.”, se arată în hotărârea instanței.

Pe 4 martie anul trecut, judecătorii 
de la Tribunalul Dolj au pronunțat 
sentința în dosar, secretara Facultății 
de Drept fiind condamnată la o 
pedeapsă totală de 3 ani și 10 luni 
închisoare cu executare: „Condamnă 
pe inculpata Lupescu Crist ina 
Carmen la pedeapsa principală de 
3 ani închisoare , pentru săvârşirea 
infracţiunii de trafic de influenţă. 
condamnă pe aceeași inculpată la 
pedeapsa principală de 1 an şi 6 
luni închisoare , pentru savârşirea 
infracţiunii de înșelăciune. Condamnă 
pe aceeaşi inculpată la pedeapsa 
principală de 1 an închisoare, 
pentru săvârşirea infracţiunii de fals 
intelectual. (...) aplică pedeapsa 
principală cea mai grea 3 ani închisoare 
la care se adaugă sporul de o treime 
din restul pedepselor, respectiv de 
închisoare, rezultând pedeapsa finală 
de 3 ani şi 10 luni închisoare în regim 
de detenție. Deduce din pedeapsa 
aplicată inculpatei Lupescu Cristina 
Carmen, perioada reţinerii, arestării 
preventive şi a arestului la domiciliu 
de la 25.05.2018 pana la data de 
27.11.2018 În baza art. 399 alin. 
1 Cod proc. pen. Menţine măsura 
controlului judiciar a inculpatei 
Lupescu Cristina Carmen până la 
data rămânerii definitive a prezentei 
sentinţe. Obligă inculpata Lupescu 
Cristina Carmen , la plata către 
partea civilă a sumei de 9200 lei 
reprezentând daune materiale. În 
baza art 291 alin 2 C. pen. dispune 
confiscarea sumei de 2450 lei de la 
inculpata Lupescu Cristina Carmen”, 
se arată în hotărârea instanței.

Încercând să obțină o pedeapsă 
mai mică, inculpata a declarat apel, 
înregistrat la Curtea de Apel Craiova. 
Apel au declarat și procurorii, dar și 
partea vătămată.
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OLT

Spre deosebire de alte mari 
companii de pe platforma industrială 
a Slatinei care au decis să își suspende 
temporar activitatea pentru prevenirea 
răspândirii noului coronavirus, SC 
ALRO SA Slatina a hotărât să continue 
activitatea de producție la parametri 
normali.

Constantin Popescu, președintele 
Sindicatului Aluministul din cadrul 
companiei a spus că s-au luat 
toate măsurile de protecție pentru 
personalul angajat, potrivit olt-alert.ro

„Noi nu putem opri producția, se 
lucrează la foc continuu. Dacă am 
opri totul, ne-ar costa foarte mult 
să repornim producția. Dar am luat 
măsuri pentru protejarea angajaților, 
avem măști, mănuși, substanțe 
dezinfectante, totul”, a declarat liderul 
sindical.

Nici la TMK Artrom activitatea nu 
va fi oprită.

„Am discutat cu domnul director 

general și s-a decis să mergem 
înainte, cu atenție. Avem comenzi 
care trebuie onorate, deci nu avem 
probleme din acest punct de vedere. 
Pe de altă parte, s-au luat toate 
măsură de protecție pentru salariați, 
îngrijindu-ne ca ei să aibă la dispoziție 
materialele necesare în contextul 
epidemiei de coronavirus; au măști, 
mănuși, pe fiecare secție există 
dezifectanți și așa mai departe”, 
a declarat liderul sindical Cristian 
Gheorghe.

Deocamdată, doar două companii 
de pe platforma industrială a Slatinei 
au anunțat suspendarea temporară 
a activității. Este vorba de Pirelli și 
de Bekaert, ai căror angajați vor sta 
acasă în perioada 23 – 31 martie.

Precizăm că guvernul a luat recent 
decizia de a suporta de la bugetul de 
stat plata șomajului tehnic pentru 
angajații companiilor care au hotărât 
să își suspende temporar activitateA.

Bani de la Primărie, pentru 
echipamente de depistare a 

coronavirusului

Primăria Craiova dă bani Spitalului 
Clinic de Boli Infecțioase Victor Babeș 
pentru achiziţia unui echipament 
complet automatizat de depistare a 
coronavirusului.

„Este vorba de o linie de biologie 
moleculară complet automată (inclusiv 
combina de stocare), echipament 
modern ce va permite unității sanitare 
să efectueze de șase ori mai multe 
teste pe zi față de numărul actual de 
probe și cu costuri mult diminuate 
pentru kiturile necesare. În acest 
moment, se pot face determinări 
pentru 16-19 probe/12 ore, în timp 
ce echipamentul nou asigură până la 
120 probe/12 ore.

Este una dintre măsurile pe care 
municipalitatea și-a propus să le 
adopte în această perioadă dificilă 
pentru noi toți. Kitul oferă rezultate 
în timp foarte scurt, cu costuri minime 

și fără erori. În plus, fiind vorba de 
o linie complet automată de testare, 
personalul poate fi relocat către 
alte necesități sau urgențe, la fel 
ca economiile legate de cheltuielile 
salariale”, transmit reprezentanţii 
Primăriei.

Suma finanţată de Primaria 
Craiova este de 616.000 lei.

„Cetățenii au dreptul să știe cât de 
multe teste s-au făcut, nu doar câte 
cazuri s-au confirmat. De aceea, noi 
continuăm să luăm toate măsurile 
necesare, care pot conta în lupta 
cu această epidemie. Iar această 
investiție propusă de conducerea 
Spitalului Victor Babeș va permite 
testarea, cu o viteză mult mai mare, 
a tuturor persoanelor suspecte de 
infecția COVID-19. Și aici mă refer la 
toți cei aflați în carantină, cei trimiși 
la izolare, cei veniți din afara țării, 
care acuză febră sau alte simptome, 
chiar dacă nu au intrat în contact 
cu persoanele infectate”, a declarat 
primarul Craiovei, Mihail Genoiu.

Ţigări de contrabandă şi 
obiecte de patrimoniu, 

găsite la Corabia
Cinci statuete din piatră, un sfeşnic 

metalic, obiecte despre care există 
suspiciunea de a face parte din 
Patrimoniul Cultural Naţional şi un 
aparat de detectat metale confecţionat 
artizanal. Asta au găsit poliţiştii de 
frontieră în urma unor percheziţii care 
vizau contrabandişti cu ţigări.

S-au făcut descinderi pe raza 
localităţilor Corabia, Grojdibodu, 
Vădastra,Vădăstriţa şi Urzica.

„În continuarea cercetărilor într-
un dosar aflat în lucru la Serviciul 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Olt, 
lucrători din cadrul acestui serviciu, 
sub supravegherea procurorului de 
caz din cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Corabia, cu sprijinul 
lucrătorilor din cadrul Sectorului Poliţiei 
de Frontieră Corabia, Poliţiei Oraşului 
Corabia, Inspectoratului Judeţean de 
Jandarmi Olt şi Serviciul de Operaţiuni 
Speciale Olt au efectuat treisprezece 
percheziţii, şapte la sediile unor societăţi 

comerciale şi şase la domiciliile unor 
persoane fizice pe raza localităţilor 
Corabia, Grojdibodu, Vădastra,Vădăstriţa 
şi Urzica. În urma perchiziţiilor au 
fost identificate şi ridicate în vederea 
continuării cercetărilor circa 2.156 
pachete de ţigări (43.120 ţigarete) de 
diferite mărci fără banderolă fiscală, în 
valoare de aproximativ 26.000 lei, cinci 
statuete din piatră, un sfeşnic metalic, 
obiecte despre care există suspiciunea 
de a face parte din Patrimoniul Cultural 
Naţional şi un aparat de detectat metale 
confecţionat artizanal“, conform Poliţiei 
de Frontieră.

Mai multe persoane au fost 
duse la sediul STPF Olt pentru 
audieri şi stabilirea întregii activităţi 
infracţionale, ţigările au fost predate 
Direcţiei Regionale Vamale Craiova 
pentru stabilirea prejudiciului creat 
bugetului de stat. Obiectele ridicate 
urmează a fi expertizate pentru a se 
dispuse măsuri în consecinţă.

Eliza RADU

ALRO Slatina continuă 
activitatea
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Stare de urgență, ziua 4

În această perioadă dificilă, toţi 
agenţii de securitate ARD Security 
sunt la datorie. Se asigură paza atât 
la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
din Craiova, cât şi la spitalele Caracal 
şi Balş.

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

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

clienţii noştri pentru a preveni 
tentativele de spargere şi furt.

Staţi în casă! Noi muncim pentru 
voi!

Staţi în casă! Noi muncim pentru voi!

Risc de epidemie de coronavirus în Dolj
Este alertă în oraşul 
doljean Filiaşi. Un bărbat, 
bolnav de cancer, care 
a fost confirmat cu 
coronavirus, a stat patru 
zile în Urgenţa spitalului 
din Filiaşi. Medicii şi 
personalul medical nu au 
ştiut nimic până miercuri. 
Doljeanul a intrat în 
contact cu zeci de oameni, 
iar DSP a declanşat o 
anchetă epidemiologică.

Bărbatul ar fi venit pe 6 martie, 
din Franţa. Pe 15 martie a mers la 
UPU Filiaşi acuzând dureri din cauza 
cancerului. Medicii de aici l-au tratat 
fără să ştie că are COVID-19. Au vrut 
să îl trimită la Craiova, însă nu ar fi 
fost primit pe motiv că nu sunt locuri, 
spun surse din unitatea medicală. 
Marţi, bărbatul a făcut febră şi s-a 
cerut testarea lui. Rezultatul a fost 
pozitiv la noul coronavirus, aşa că a 
fost preluat la Infecţioase Craiova. 
23 de angajaţi ai spitalului au fost şi 
ei testaţi şi se aşteaptă rezultatele.

„Un pacient al Compartimentului 
de Primiri Urgenţe al Spitalului 
Filieşenilor, în vârstă de 67 ani, a 
fost transferat în cursul serii de 
18.03.2020 la Spitalul Clinic de Boli 
lnfecțioase si Pneumoftiziologie 
„Victor Babeș” Craiova în urma 
confirmării testului pentru COVID-19. 
Imediat a fost declanşată ancheta 
epidemiologică şi s-a stabilit că acesta 
a stat internat în Compartimentul 
pentru Primiri Urgenţe, pe circuitul 
special amenajat pentru aceste 
situaţii. Au fost prelevate 23 de probe 
de la cadre medicale şi personal CPU 
al Spitalului Filieşenilor, urmând ca 
acestea să stea în izolare la domiciliu 
pentru 14 zile. Prin urmare, activitatea 
Compartimentului pentru Primiri 
Urgenţe va fi suspendată în această 
perioadă, iar în cursul serii a fost 
efectuată dezinfecţia întregului spaţiu în 
care funcţionează acest compartiment”, 
a anunţat Prefectura Dolj.

Miercuri, s-au făcut şi alte teste. 
Asta pentru că de când s-a întors din 
Franţa, bărbatul a intrat în contact cu 
mai multe persoane.

Ieri, bărbatul era în continuare 
internat la secţia ATI a Spitalului 

C l in ic  de Bo l i  ln fecț ioase s i 
Pneumoftiziologie „Victor Babeș” 
Craiova, în stare gravă. Alte zece 
persoane confirmate cu coronavirus 
sunt internate în continuare în 
spitalul din Craiova: patru din Dolj şi 
câte două din judeţele Olt, Mehedinţi 
şi Vâlcea.

Conform Prefecturii Dolj, ieri, în 
judeţ, 1.527 de persoane erau izolate 
voluntar la domiciliu şi 174 se aflau 

în carantină.
„La nivel național, în ultimele 24 

de ore, au fost înregistrate 1.482 de 
apeluri la numărul unic de urgență 
112 și 5.427 la linia TELVERDE (0800 
800 358), deschisă special pentru 
informarea cetățenilor.

Le reamintim cetățenilor să ia 
în considerare doar informațiile 
verificate prin sursele oficiale și 
să apeleze pentru recomandări și 

alte informații la linia TELVERDE - 
0800.800.358. Numărul TELVERDE 
nu este un număr de urgență, este 
o linie telefonică alocată strict pentru 
informarea cetățenilor. De asemenea, 
românii aflați în străinătate pot 
solicita informații despre prevenirea 
și combaterea virusului la linia special 
dedicată lor +4021.320.20.20”, au 
mai precizat reprezentanţii Prefecturi 
Dolj.



Vineri, 20 Martie 2020GORJ6

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Polițiștii locali au început paza la 
centrele de carantină din Târgu Jiu

Polițiștii locali din Târgu Jiu asigură 
paza celor două centre de carantină 
de pe raza municipiului. Unul dintre 
aceste puncte în incinta Stadionului 
Municipal, fiind vorba de un hotel de 
patru stele nou-nouț. Poliția Locală 
Târgu Jiu a intrat în subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne în 
perioada stării de urgență.

„Vor fi supravegheate 24 de ore din 
24, unde se află 105 persoane. Sunt 
persoane care au ajuns în România 
din zone «roșii» sau «galbene». De 
asemenea, polițiștii locali vor asigura 
paza la două puncte de acces în 
instituții publice. Nu au fost probleme 
și nici nu vor fi, pentru că sunt 
supravegheați 24 de ore din 24“, a 
spus Florin Băluță, directorul Poliției 
Locale Târgu Jiu, potrivit igj.ro.

Totodată, piețele și magazinele 
din Târgu Jiu au intrat în atenția 

polițiștilor locali. Agenții vor verifica 
modului în care sunt depozitate 
produsele: „S-a început o acțiune cu 
Direcția Sanitar-Veterinară în piețe. 
Comercianților li s-a recomandat 
să acopere marfa care nu este 
ambalată cu folie, să nu permită 
cumpărătorilor să atingă produsele, 
să păstreze distanța, să nu expună 
produsele pe jos. Se controlează 
și magazinele de îmbrăcăminte și 
încălțăminte second-hand. Colegii 
mei din cadrul Biroului Comercial, 
Mediu și Disciplina în Construcții au 
informat comercianții atât scris cât 
și verbal cu privire la minimum de 
reguli ce trebuie respectate pentru 
preveni răspândirea acestui virus. 
Cetățenii și agenții economici trebuie 
să înțeleagă că trebuie să respecte 
informările venite de la Ministerul 
Muncii, Ministerul Sănătății sau 
Afacerilor Interne, care reprezintă 
surse de informare oficiale. Sunt 
oferite și pliante în timpul acestor 
verificări“.

PUBLICITATE

Bărbat din Rovinari prins la furat în supermarket

Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din 
Rovinari, a ajuns pe mâna polițiștilor 
din cadrul Poliției Municipiului Târgu 
Jiu, după ce a fost prins la furat într-
un supermarket. Se pare că agentul 
de pază al magazinului l-a surprins pe 
individ și a cerut ajutorul oamenilor 
legii. Prejudiciul nu a fost unul foarte 
mare, mai exact 60 de lei, dar în 

vremurile în care oamenii sunt destul 
de agitați la cumpărături, fapta pare 
a fi cu atât mai gravă.

„Poliț ișt i din cadrul Pol iț 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 de sex masculin care a 

sustras bunuri de pe raft.  Polițiștii 
s-au deplasat la fața locului, ocazie 
cu care au constatat că un bărbat, de 
34 de ani, din Rovinari, ar fi sustras, 
de pe rafturile supermarketului, două 
borcane cu miere și o perie de unghii, 
pe care le-ar fi ascuns sub geacă, 
trecând de casele de marcat, fără 
să le achite, cauzând un prejudiciu 

în valoare de 60 lei”, se arată într-un 
comunicat al IPJ Gorj.

În cauză s-a întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
furt, iar bunurile sustrase au fost 
recuperate și restituite societății 
comerciale.

Cătălin ANGHEL
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Corturi de triaj, amplasate în curtea 
spitalelor din Vâlcea

Conducerea Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) 
„General Magheru” al judeţului Vâlcea 
a instalat corturi de triaj în curtea 
unităţilor medicale din Vâlcea.

„La solicitarea autorităților publice 
locale, până în acest moment, 

s-au instalat două corturi (unul 
la Spitalul Județean de Urgență 
Vâlcea și încă unul la Spitalul 
de Pneumoftiziologie Mihăești).  
În perioada imediat următoare, 
conducerea inspectoratului va da 
curs și altor solicitări pentru instalarea 
de alte facil ități pentru triajul 
epidemiologic, în urma unor solicitări 
scrise”, precizează reprezentanții ISU 
Vâlcea.

Primăria Râmnicu Vâlcea mobilizează preşedinţii şi 
administratorii asociațiilor de blocuri

Primăria municipiului face un 
apel la preşedinţii şi administratorii 
celor aproape 600 de asociaţii 
de proprietari de la blocurile din 
Râmnicu Vâlcea. Toți oamenii ce s-au 
întors din ţările afectate de epidemia 
de coronavirus trebuie să anunțe sau 
să fie depistați.

„În aplicarea măsurilor adoptate 
la nivel naţional pentru prevenirea 
răspândiri i virusului Covid-19, 
Primăria municipiului face un apel 

la preşedinţii şi administratorii celor 
aproape 600 de asociaţii de proprietari 
de la blocurile din Râmnicu Vâlcea să 
anunţe prezenţa în condominiile pe 
care le administrează a persoanelor 
despre care ştiu că ar fi intrat recent în 
România venind din ţările afectate de 
epidemia de coronavirus. Toţi cei care 
deţin astfel de informaţii sunt rugaţi 
să contacteze Direcţia de Sănătate 
Publică Vâlcea (la telefoanele 
dedicate 0758061438, între orele 

08.00-16.00, şi 0250747720, între 
orele 16.00.08.00), sau la TelVerde 
0800 809 809 (gratuit) gestionat 
de Primăria municipiului Râmnicu 
Vâlcea”, se arată într-un comunicat 
al primăriei Râmnicu Vâlcea.

Auto-izolarea este cea mai 
eficientă pentru reducerea răspândirii 
virusului, iar autoritățile din Râmnicu 
Vâlcea vor repeta acest aspect de 
câte ori este nevoie pentru ca oamenii 
să înțeleagă faptul că este extrem de 

impotant să fie responsabili.
„Aşa cum s-a subliniat în repetate 

rânduri de către reprezentanţii tuturor 
instituţiilor implicate în lupta cu 
epidemia de coronavirus, măsura auto-
izolării sau carantinării persoanelor 
care prezintă riscul de a fi infectate 
cu Covid-19 este cea mai eficientă 
pentru reducerea contagiunii”, au 
mai transmis reprezentanții primăriei 
Râmnicu Vâlcea.

Cătălin ANGHEL

Măsuri clare luate de primarul din Păuşeşti Otăsău: 
„Sunt sigur că vom câștiga vieți omenești”

Autori tăț i le din local i tatea 
Păuşeşti Otăsău fac tot ce le stă în 
putință pentru a-i proteja pe localnici 
de amenințarea noului virus. Astfel, 
primarul localității, Cătălin Avan, a 
decis să le asigure cetăţenilor veniţi 
din străinătate, din zone cu risc de 
contaminare, un loc de cazare în care 
să stea în izolare timp de 14 zile. 
Această decizie a fost luată pentru ca 
oamenii ce ar putea să răspândească 
virusul să nu-i pună în pericol pe cei 
apropiați sau pe consăteni.

„Pentru că suntem responsabili și 
ne respectăm consătenii, am amenajat 
în timp record un apartament /6 locuri, 
pentru carantină/izolare! Cei care vin 
din străinătate și doresc să se izoleze 
14 zile, pentru a nu-și pune familia 
în pericol de contaminare, au aici, 
în noi , niște prieteni care sunt gata 
să-i ajute! Tv , net , aragaz , frigider, 
lenjerie nouă, baie, bucătărie, apă 
caldă/rece, încălzire centrală! Vă 
pupăm și vă așteptăm!”, transmite 
primarul localităţii Păuşeşti Otăsău, 

Cătălin Avan.
Edilul șef din Păușești Otăsău a 

transmis un mesaj ferm în data de 15 
martie, un mesaj ce i-a pus în temă 
pe localnici cu noile măsuri pe care 
autoritățile le-au luat începând cu 
data de 16 martie. Totodată, primarul 
este conștient că este posibil să 
piardă din simpatia alegătorilor, dar 
își asumă, dacă acest lucru înseamnă 
că va proteja viețile sătenilor.

„Dragi concetățeni! România 
trece prin momente grele și noi, la 
Păușești, luăm începând de mâine, 
următoarele măsuri, care probabil 
vor duce la pierderea de voturi, 
dar sunt sigur că vom câștiga în 
schimb, vieți omenești! De mâine 
se restrânge programul de lucru 
cu publicul! Vom primi solicitări de 
eliberare doar documente deces, 
identitate sau anchete sociale pentru 
persoanele cu dizabilități, între orele 
10-13! Plata / încasarea taxelor si 
impozitelor la ghișeul cunoscut de 
la primărie, se va asigura de un 

funcționar echipat corespunzător! 
Veți aștepta în holul Casei de Cultură 
Paușești, unde dezinfectăm din 
30/30 minute, ca un funcționar 
public, echipat corespunzător, să vă 
primească/aducă aceste formulare! 
Oficiul Poștal Păușești se închide, 
urmând ca cei doi agenți postali 
să expedieze, corespondența, 
pensii, colete, exclusiv la domiciliul 
dumneavoastră! Atenționez în mod 
ferm, ca toți care ați venit în ultimele 
15 zile din afara granițelor României, 
indiferent de statul de plecare sau 
de tranzit, sa râmaneți izolați la 
domiciliu!”, a transmis edilul în data 
de 15 martie.

Totodată, Cătălin Avan i-a rugat 
pe oameni să stea în case, iar cine 
vrea să meargă la cumpărături să o 
facă organziat: doar un membru al 
familiei, echipat corespunzător cu 
manuși și mască de protecție.

„O singură persoană din familia 
dvs. sa meargă la cumpărături, cu 
mască și mănuși, doar când este 

absolut necesar! Din păcate am luat 
aceste măsuri, deoarece persoane 
posibil infectate cu acest virus 
ucigaș, se plimba fără rost, senine, 
prin localitate, fără să le pese că pot 
declanșa aici o nenorocire! Orice 
nelămurire sau informație vă rog să 
o solicitați la numerele de telefon 
menționate mai sus, pe mesenger sau 
wh-app, 0751100393, oricând ! Țineți 
cont vă rog, de sănătatea copiilor, 
părinților, bunicilor, prietenilor, 
rudelor noastre! Rog consilierii 
locali, dascălii și colegii din primărie 
să distribuie acest mesaj și să solicite 
să respectați cu strictețe și în liniște, 
măsurile necesare combaterii acestei 
epidemii ! Multă sănătate să ne dea, 
bunul Dumnezeu, este nevoie de 
solidaritate și spirit civic! Aveți mai 
jos, în primul comentariu, măsurile 
necesare și corecte, pentru a salva 
ce putem salva: sănătatea sau viața 
semenilor noștri!”, a mai transmis 
primarul Cătălin Avan.

Cătălin ANGHEL
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HOROSCOP
Lasa-ti emotiile sa se joace cu 

imaginatia ta astazi si nu ezita sa 
discuti deschis despre descoperirile 
tale cu altii. Nu te prinde intr-un 
cadru de spirit atat de rational incat 
sa refuzi sa recunosti orice alt mod 
de a vizualiza o situatie actuala. 

Simte-te liber sa-ti asortezi 
pantalonii cu carouri cu camasa 
astazi. 

Accesorizeaza cu adidasi 
salbatici si o geaca cu dungi. 

Lasa starul din tine sa 
straluceasca puternic! 

Poti avea incredere ca ai 
toate faptele de care ai nevoie 
astazi. Ar trebui sa te simti 
destul de bine, emotional. 
Utilizeaza aceasta incredere in 
sine pentru a face pasi mari in 
orice doresti sa realizezi.

Energia zilei este electrica 
si ai putea sa te gasesti ca sari 
din sarcina in sarcina si de la 
persoana la persoana. Lucrurile 
sunt potrivite sa se intample 
atunci cand le astepti cel putin, 
asa ca fii pregatit pentru surprize.

S-ar putea sa fii provocat 
emotional astazi de o forta 
puternica care it i solicita 
atentia. Atentia ta fata de orice 
situatie te-ar putea innebuni. 
Poate ca trebuie doar sa tonifici 
lucrurile si sa te relaxezi.

S-ar putea sa te simti ca si 
cum inima iti joaca astazi trucuri. 
Poate ca vii impotriva unei forte 
puternice care te determina sa 
te indoiesti intr-un fel de tine. 
Nu te lasa conectat de o vorba 
puternica si obisnuita.

Ai ocazia sa faci o vindecare 
de sine intensa astazi, astfel incat 
sa comunici mai direct cu sinele 
tau de baza, fara distragerea 
altor oameni. Faci tot ce poti 
pentru a aborda problemele 
interne care necesita atentie.

Ex is ta o mul t ime de 
comunicari neasteptate care iti 
ies in cale astazi, dar fii atent 
la oamenii in care ai incredere. 

In imagine exista un 
element de fantezie.

S-ar putea sa fii un pic 
confuz cu dispozitia zilei, care 
favorizeaza actiunea rapida si 
abordarea sporadica a lucrurilor. 
Mai mult decat probabil, aceasta 
abordare nu corespunde exact 
protocolului metodic obisnuit.

S-ar putea sa constati 
ca oamenii nu sunt neaparat 
foarte simpatici cu sentimentele 
tale de azi.

Este foarte posibil sa 
fie mai receptivi la fapte si 
informatii decat la emotii.

Aceasta este o zi grozava 
pentru tine si ar trebui sa te 
simti liber sa te exprimi deschis 
si tare fata de lume. Ar trebui sa 
experimentezi o mare incredere 
in sine. Profita din plin de 
aceasta in acest moment.

S-ar putea sa te simti ca 
si cum oamenii s-ar fi indreptat 
impotriva ta astazi si ca au pierdut 
dintr-o data interesul pentru ceea 
ce ai de spus. Priveste imaginea 
colectiva si deschide ochii catre 
lumea din jurul tau.

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ
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07:00  Telejurnal
08:00  Telejurnal
09:00  Telejurnal
09:45  Teleshopping  
10:00  Telejurnal
11:00  Teleshopping  
11:30  Tărâmul dintre 
   vânturi (R)
12:45  Parlamentul României
13:10  Dispăruţi fără urmă (R)
14:00  Telejurnal
14:55  Vorbeşte corect!
15:10  Opre Roma
16:00  EURO polis
16:45  România
   veritabilă  
17:15  Tărâmul dintre 
   vânturi (R)
18:35  Nadine
19:30  Discover Romania
19:40  Vorbeşte corect! (R)
19:45  Sport Meteo  
20:00  Telejurnal
21:10  Comoara apaşilor
22:45  Banii tăi
23:15  Fan/ Fun urban
23:45  Vorbeşte corect! (R)
23:50  Momentart (R)
00:00  Telejurnal
00:30  Dosarele extratereştrilor
01:00  Nadine (R)
02:00  Comoara apaşilor (R)
03:30  Izolaţi în România (R)
03:55  Vorbeşte corect! (R)
04:00  Sport Meteo (R)  
04:15  Telejurnal (R)
05:05  Dosarele extratereştrilor 

07:15  Frumoasa și bestia
09:20  Lilo și Stitch 2: Stitch are 
   o problemă
10:30  TAG: Dă-o mai departe
12:10  Epoca de gheață 4:
   Continente în derivă
13:35  G-Force: 
   Salvatorii planetei
15:05  Regatul de gheață
16:45  Pe platourile 
   de filmare
17:15  Glumeam!
18:15  Magie în New York
20:00  Britannia
20:50  Fosse/Verdon
21:35  Minciuni și hoții
23:15  Interviul
01:05  Orașul 
   polițiștilor
02:50  Liniște la radio
04:20  Minciuni și hoții
06:00  Copilul care ar 
   putea fi rege
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07:00  Stiri Sport.ro  
08:45  Teleshopping  
09:00  Ora exacta in sport (R)
10:00  Stiri Sport.ro  
10:45  Ora exacta in sport
12:30  Teleshopping  
13:00  Ora exacta in sport (R)
15:45  Teleshopping  
16:00  Marea țăcăneală (R)
17:00  Prietenii tăi (R)
18:00  M.A.S.H.
19:00  Marea 
   țăcăneală
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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  Cititorii de oase
04:00  La bloc
06:00  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  Camera 
   de râs
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  Mama mea 
   gătește mai bine
20:00  Mircea
23:00  Trăsniți (R)
01:30  60 de minute cu 
   Alexandru Constantin
03:00  Mircea (R)
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  Specialişti în sănătate (R)
14:00  Teleshopping  
14:15  Tradiţii de la bunica
15:45  Vouă
16:00  Teleshopping  
16:15  Destine rătăcite (R)
17:15  Miezul problemei
18:30  Ştiri Naţional TV
19:00  Destine rătăcite
20:00  Dragoste si ura
21:00  Winnetou I
23:15  Confruntare 
   sângeroasă (R)
01:15  Miezul problemei (R)
02:30  Albumul Naţional
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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  Savage se întoarce
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  Indigenii din Alaska
22:00  Mistere în 
   sălbăticie
23:00  Goana după aur
00:00  Alaska: 
   Ultima frontieră
01:00  Comori arhitecturale
   recuperate
02:00  Mașini nervoase: 
   Clipuri catastrofale
03:00  Indigenii din Alaska
04:00  Mistere în sălbăticie
05:00  Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:00  Sărituri cu schiurile: CM 
07:45  Biatlon: Cupa Mondială 
09:30  Jocurile olimpice:
   Avanpost olimpic  
10:00  Jocurile olimpice: 
   Galeria vedetelor - 
   Cei mai mari ciclişti
11:00  Ciclism: Circuitul 
   Mondial - Paris-Nisa 
11:30  Ciclism: Seria Pro -
   Nokere Koerse 
12:15  Ciclism: Seria Pro -
   Grand Prix de Denain
13:00  Liga Campionilor UEFA 
13:30  Ciclism: Seria Pro - 
   Grand Prix de Denain 
14:00  Fotbal: Liga Europa
14:30  Biatlon: Cupa Mondială
15:30  Sărituri cu schiurile: CM 
17:15  Biatlon: Cupa Mondială 
18:50  Schi fond: CM 
21:00  Ştirile Eurosport  
21:05  Fotbal: Premier League

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  Vulturii de noapte
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

07:45  Arunc-o pe mama 
   din tren (R)
09:30  La bloc (R)

12:15  Sora mea, Eileen (R)
14:30  Un soț perfect: Povestea
   lui Laci Peterson (R)
16:15  Martin si Lewis
18:15  La bloc
20:30  Danny Collins
22:45  Dracula
01:15  Danny Collins (R)

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  RoboCop
22:15  Armageddon - 
   Sfârșitul lumii?
01:30  Asia Express - 
   Drumul comorilor (R)
04:45  Cartea 
   Junglei
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  Românii 
   au talent
23:30  Vlad (R)
01:30  Las fierbinți (R)
03:30  Lecţii de 
   viaţă (R)
04:15  Vorbeşte 
   lumea (R)
06:00  Ce se întâmplă 
   doctore? (R)
06:30  Arena 
   bucătarilor (R)
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PUBLICITATE

Deputat Ion Cupă, vicepreședinte 
național PMP: „Am votat decretul 
privind starea de urgență, dar am 

cerut condiții stricte de declanșare”

PMP a votat, cu observaţii, 
aprobarea decretului emis de 
Preşedintele Iohannis. Din două 
raţiuni: Pentru a se intra în cadrul 
constituţional și pentru a se crea 
pârghii de acţiune statului ca să 
impună disciplina maximală necesară 
scurtării crizei.

Decretul este doar o rescriere a 
OUG 1/1999 în vreme ce Constituţia 
prevede la Art. 73 că regimul stării 
de asediu şi al stării de urgenţă se 
reglementează prin lege organică.

Din perspectiva situației din teren 
am cerut să nu mai fie amânate 
decizii importante.NU AVEM NEVOIE 
DE GRADUALIZAREA MĂSURILOR IN 
ACEST RĂZBOI!

Armata trebuie mobilizată în 

sprijinirea MAI.
Se impune:
Închiderea tuturor spați i lor 

comerciale, restaurante și cafenele.
Restricționarea transportului în 

comun la nivel național. Să se circule 
cu autoturismul, dar nu mai mult de 
3 persoane.

Cetățenilor să le fie recomandat 
să nu se întâlnească în grupuri mai 
mari de 3 persoane.

Farmaciile să funcționeze în regim 
non-stop (24/24)

Magaz ine le  a l imentare  să 
funcționeze conform unui program 
prelungit pentru a le oferi cetățenilor 
confortul psihologic că au acces la 
produse pe perioada crizei.

Pentru situațiile în care telemunca 

nu se poate aplica, să se respecte 
distanța de minimum 2 metri între 
persoanele aflate în același spațiu.

Toate birourile și spațiile unde se 
desfășoară activitate lucrativă sa fie 
dezinfectate riguros, iar angajații să 
folosească dezinfectant la cel mult 
30 de minute.

Guvernu l  să  ach iz i ț ioneze 
din fondul de rezervă substanțe 
dezinfectante pe care să le ofere 
tuturor cetățenilor pentru a igieniza 
fiecare apartament și gospodărie. 
Primăriile să asigure distribuirea în 
cel mai scurt timp.

Poliția, jandarmeria și armata să 
supravegheze domiciliul celor aflați 
în carantină sau izolare.

În acelaşi timp, solicităm ca 
achiziţiile directe sa fie neapărat 
publ icate transparent. Cerem 
TRANSPARENȚĂ TOTALĂ d in 
partea autorităţilor pe două paliere: 
achiziţiile publice şi angajările din 
sursă externă.Toate documentele 
trebuie încărcate pe un portal online 
unde să poată fi verificate în timp real 
și să existe coordonare cu achiziţiile 
realizate la nivel european.

PMP cere guvernului să facă, de 
urgență, demersuri pragmatice la 
Bruxelles pentru accesarea fondurilor 

europene puse la dispoziţie pentru 
rezolvarea problemei:

a) 8 miliarde de euro pentru 
100.000 de IMM-uri.

b) 37 de mil iarde de euro 
din fondurile de coeziune pentru 
combaterea coronavirusului.

c) 28 de miliarde de euro din 
fondurile de coeziune nealocate în 
exerciţiul bugetar 2014 – 2020 al UE.

În ace laş i  t imp PMP cere 
constituirea unui culoar verde la 
nivelul UE astfel încât cetăţenii 
care vor să ajungă în ţările lor sa o 
poată face, ţări unde să fie obligaţi 
la carantină conform prevederilor 
legale.

PMP cere constituirea unei celule 
de criză la nivelul guvernului care 
să asigure buna comunicare între 
românii de acasă şi cei din diaspora. 
Împarţirea între români buni şi 
români răi este contraproductivă.

PMP va continua să facă presiune 
pe guvern pentru luarea tuturor 
acelor măsuri menite să scurteze 
perioada de criza. Cu cât această 
perioadă va fi mai scurtă cu atât 
şansele de a reporni economia şi de 
a evita şomajul de masă vor fi mai 
mari.

BIROUL DE PRESĂ PMP DOLJ
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Având în vedere decretul privind 
instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României, pe o durată de 
30 de zile și hotărârile Consiliului de 
Administrație F.R.H. din 19 martie 
2020 publicate aici, Federația Română 
de Handbal anunță prelungirea 
perioadei de sistare a competițiilor de 
handbal din România până la ieșirea 
din starea de urgență.

Ca urmare a acestei decizii, se 
amână Final Four-ul Cupei României 
Fan Courier – masculin, programat 
inițial pentru perioada 4-5 aprilie 

2020, precum și Turneul final de 
Junioare 1, din 8 – 12 aprilie, pentru 
date ce vor fi stabilite ulterior, pe 
măsură ce detalii legate de situația 
curentă se vor modifica.

De asemenea, Federația Română 
de Handbal decide:

- Amânarea Adunării Generale 
Ordinare din 10 aprilie 2020, pentru 
o dată ulterioară, la care prezența 
într-un spațiu închis a unui număr 
minim de 200 de persoane va fi din 
nou posibilă.

- Amânarea Final Four-ului Cupei 

României Fan Courier – feminin 
(24 – 25 aprilie 2020) pentru o dată 
momentan nestabilită.

F.R.H. transmite membrilor afiliați 
că va continua să monitorizeze evoluția 
situației privind răspândirea COVID-19, 
măsurile implementate de autorități, 
precum și consecințele acestora asupra 
activității handbalistice și a tuturor 
celor implicați. Astfel, F.R.H. se află 
într-un proces continuu de analizare 
a scenariilor posibile pentru a putea 
finaliza sezonul competițional 2019-
2020, cu toate competițiile organizate 

sub egida sa. În acest sens și indiferent 
de scenariul care va putea fi aplicat, 
activitatea competițională se va relua 
în termen de 7 zile de la reinstaurarea 
stării de normalitate.

Federația Română de Handbal 
dorește să asigure membrii afiliați 
din România că toate deciziile vor fi 
luate în spiritul protejării sportivilor, 
cluburilor, loturilor naționale, precum 
și reducerii pe cât de mult posibil 
a daunelor provocate de această 
situație specială.

sursa: frh.ro

DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare Sudoku Luni, 16 Martie 2020

FRH prelungește perioada de sistare a 
competițiilor de handbal de pe teritoriul 

României până la ieșirea din starea de urgență
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Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Grande Craioveanu suportă cu 
stoicism măsurile stricte impuse de 
autoritățile din Madrid, regiunea cea 
mai afectată de coronavirus. 

Într-o intervenție la PRO X, 
directorul de imagine al CSU 
Craiova a povestit: „Mie îmi place 
să mă duc, să alerg, să ies. Eu sunt 
căpriță, mai de munte. Stau în casă 
de patru zile şi nu îmi convine. Dacă 
mă duc și după pâine mă ceartă 
copilul. Trebuie să luptăm, mergem 
înainte. Eu mă duc să alerg şi să 
fac un pic de efort. Mă mai ascund, 
dar tot te prind, este foarte multă 

poliție în Spania, a intervenit şi 
Armata. Pe mine m-a oprit și m-a 
trimis acasă”.

Of ic ia lu l  CSU apreciază că 
COVID 19 e mai puțin letal față 
de o gripă obișnuită: „Am vorbit 
cu doctorul de la Getafe, nu-i 
așa grav, este mai multă panică. 
Șansele de a muri sunt mai mici 
decât la o gripă comună. Cred 
că au nevoie între două și trei 
săptămâni pentru a ajunge la 
un stadiu acceptabil. Cred că 
fotbaliştii vor putea reveni cu toții, 
fără discuții”.

Sezonul de volei, oprit forțat: SCM 
U Craiova, vicecampioana României

Federația Română de Volei (FRV) 
a decis încheierea campionatelor din 
prima divizie, masculin și feminin. 
Decizia a fost luată din cauza 
pandemiei de coronavirus, chiar dacă 
mai erau de jucat câte opt etape din 
faza a doua a turneelor locurilor 1-6 
plus mai multe meciuri din celelalte 
turnee. Clasamentul final va fi cel de 
la încheierea sezonului regulat.

„Consiliul Director a luat azi (n.r. 
- miercuri 18 martie 2020) decizia 
de a încheia campionatul în acest 
moment cu clasamentul dobândit 
de fiecare echipă la finalul returului, 
adică la finalul sezonului regulat. 
Pentru că din play-off (n.r. - faza a 
doua a Diviziei A1, turneul locurilor 
1-6) se disputaseră doar două etape, 
mai erau opt. Deci campioane sunt 
Arcada la băieți și Blaj la fete. Și 
prin decizia asta nu se produce nicio 
modificare majoră, din analiza pe 
care am făcut-o noi. Adică primele 
două echipe au distanță mare și cele 
de pe locurile 3 sau 4 nu pot să le 
ajungă, chiar și dacă se continua 
play-off-ul. Asta și la băieți și la 
fete. Deci se schimba ceva numai 
dacă echipele de pe primele locuri 
s-ar fi retras din campionat, ceea 
ce era greu de crezut”, a declarat 
președintele FRV, Gheorghe Vişan, 
potrivit voleiromania.ro.

Astfel, CSM Arcada Galați  și CSM 

Volei Alba Blaj au fost declarate 
campioane naționale. Totodată, 
echipa de volei masculin, SCM U 
Craiova a devenit vicecampioana 
României. 

În ultimele 8 sezoane de Divizia A1, 
echipa din Bănie a câștigat 6 medalii, 
cu tot cu cea de vicecampioană 
obținută în aceste vremuri grele 
pentru sport:

- 2012-2013 – vicecampioană
- 2014-2015 – locul 3
- 2015-2016 – campioana României
- 2016-2017 – vicecampioană
- 2018-2019 – locul 3

- 2019-2020 - vicecampioană
În sezonul 2013-2014, oltenii 

au obținut locul 4, iar în ediția de 
campionat 2017-2018 au termiant 
pe locul 6.

Echipele românești vor merge 
în cupele europene în mod normal, 
așa cum s-a întâmplat și până 
acum: în funcție de locul ocupat în 
clasament: „Cine merge în cupele 
europene se stabileşte conform 
clasamentului, ca și până acum. În 
sezonul următor avem la fete două 
locuri de Champions League, două 
în CEV Cup și unul în Challenge Cup. 

Iar la băieți un loc de Champions 
League, două în CEV Cup și unul 
în Challenge Cup. Deci regulile se 
aplică normal. Iar sezonul următor 
ar trebui să înceapă la finalul lunii 
septembrie, dar nu știm încă pentru 
că depinde de turneele de calificare 
la Campionatele Europene. Iar 
dacă în situația asta sunt decalate, 
vom fi și noi obligați să ne ducem 
mai târziu, pentru că sunt jucătorii 
străini la naționale. Depinde de CEV 
ce decizie ia, acum așteptăm”, a 
mai spus președintele FRV, potrivit 
sursei citate.

Directorul de imagine al CSU fentează 
carantina din Madrid!

Gică Craioveanu nu rezistă prea mult în casă, fiind dornic să facă jogging
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212.5694
 4.4864
5.1647

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfinții mucenici uciși în Mănăstirea 

Sfântul Sava cel Sfințit
4.8440

Max.     22oC
Min.   7oC 

SLATINA 
SEVERIN

21/6oC
20/7oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

20/60C
20/6oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro  

La mijlocul săptămânii, în plină 
stare de urgență, clubul craiovean 
și-a promovat un nou produs scos 
la vânzare: statuete 3D cu Ivan, 
Pigliacelli și colegii lor. Prețul: 1.199 
lei. Inițiativa clubului, având în vedere 
și perioada aleasă, a stârnit furia 
propriilor fani, care s-au revoltat pe 
rețelele de socializare vis-a-vis de 
acțiunea clubului patronat de Rotaru.

Revolta a fost generată de 
momentul ales, atât din punct de 
vedere fotbalistic, dat fiind că a venit 
după înfrângerea cu 1-4 în fața FCSB, 
cât și de preț, dar în special de situația 
la nivel mondial. Iată o parte dintre 
comentariile suporterilor olteni:  

„Luați-le și puneți-le lângă cea a 
lui Oblemenco, să vedeți cât de mare 
e diferența”.

„Țara arde-n foc și ei vor să fie 
cumpărate statui. Pentru ce să vă am 

Revolta fanilor CSU: „Țara arde-n foc, 
iar ei vor să fie cumpărate statui!”

Inițiativa clubului oltean de a vinde statui cu jucătorii în plină pandemie 
i-a enervat cumplit pe suporteri

acasă? Să vă arunc pe geam când văd 
cum jucați?”

„Eu vreau una cu Bărbuț, că 
poate e mai ieftină dacă se dau la 
centimetru”.

„Cu Balaci, Cămătaru și Ștefănescu 
aveți? Vrem cu fotbaliști, nu cu 
jucători”.

„Nu avem jucători care să emită 
pretenția de a avea statui”.

„Probabil angajații de la Ford își 
vor da banii luați pe șomaj ca să 
cumpere o statuie, nu-i așa?”

„E făcută de aur? Serios? De ce 
are prețul ăsta?” 

„Deci pentru toată colecția îți 
trebuie 26.378 de lei. La banii ăștia 
îți iei o mașină bună”.

„În multe cazuri valorează mai 
mult statuia decât fotbalistul”. 

„Sunteți și mari fotbaliști ca să-și 
dea oamenii banii pe o statuetă cu 
voi”.

„Prețul e o glumă nu? Și așa se 
apropie 1 aprilie”.


