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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 
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SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 13 APRLIE – 19 APRILIE 2020

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

15.04

08:00 - 12:00

Craiova

PT 436 - cart. Sărari, zona blocurilor: M20 
- M42

11:00 - 15:00
PT 486 - cart. Sărari, străzile: Putnei, 
Mirceşti, zona blocurilor: O7, O8, O9, O10, 
O11, O12, O13, O14, O15, O16, CN1, CN2, 
CN3, CN4, CN5

09:00 - 17:00 Fratoştiţa PTA 1 Fratoştiţa - circ. 3
09:00 - 17:00 Vela PTA 1 Bucovicior - circuit JT nr. 3
09:00 - 17:00 Dioşti
09:00 - 17:00 Calafat
09:00 - 17:00 Secu
09:00 - 17:00 Ghindeni

PTA 1 Dioşti
PTA Fabrica de Pâine Calafat
PTA Smâdovicioara
PTA 2 Ghindeni

09:00 - 17:00 Malu 
Mare

PTA Preajba

14:00 - 16:30 PT 586 - str. Calea Bucureşti, pompe 
termoficare, zona blocurilor: T 5, N 1 a, N 1 b, 
N 1 c, N 2, N 3, N 4, N 5 a, N 5 b, N 5 c, N 6

Craiovenii nu sunt cobaii PSD!

Având în vedere recentul scandal 
apărut în spaţiul public privind 
utilizarea de către Primăria Craiova, 
prin operatorul Salubritate Craiova, a 
unui dezinfectant destinat grajdurilor 
sau coteţelor (după evacuarea 
animalelor) pentru igienizarea scărilor 
de bloc în timp ce oamenii se aflau în 
incinte, PNL Craiova asumă următorul 
punct de vedere:

So l i c i t ăm pub l i c  anche te 
discipl inare ierarhice în toate 
instituţiile implicate în acest scandal, 
pentru a se explica modul în care a 
putut să se producă o astfel de eroare 
umană, la limita unei catastrofe. 
Trebuie stabiliţi urgent vinovaţii şi 
propuse măsuri clare, inclusiv măsuri 
de răspundere legală dacă acestea 

se impun.
Recunoscând  pe r sona je l e 

implicate, ţinând cont de afinităţile 
politice asumate public de către 
acestea, constatăm că fac parte din 
aceeaşi familie politică (PSD); aşadar, 
considerăm că avem de-a face cu o 
„reglare de conturi” între grupuri de 
interese potrivnice din interiorul PSD, 
aceste neînţelegeri fiind de natură să 
pună în pericol vieţile craiovenilor.

Condamnăm atitudinea pasivă a 
primarului Mihail Genoiu care, prin 
această tăcere suspectă, ne arată 
fie că este vinovat, fie încearcă să 
paseze răspunderea în spatele altor 
actori implicaţi, uitând că este în 
totalitate responsabil de activitatea 
regiilor subordonate, mai ales a celor 

care acţionează pe bază de comandă 
şi decont ca prestatori de servicii 
pentru Primăria Craiova.

Ne af lăm în vremuri  cu o 
încărcătură emoţională deosebită 
în care orice gest nesăbuit poate 
duce la producerea unei catastrofe! 
Dacă această întreagă presiune este 

gestionată de oameni incompetenţi şi 
slabi, se poate ajunge foarte repede 
la o situaţie tragică.

Nu vă jucaţi cu vieţile craiovenilor, 
pentru că veţi răspunde penal!

Mario Ovidiu Oprea
Preşedinte PNL Craiova
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Procesul lui Darius Vâlcov, amânat la 

Tribunalul Dolj pentru luna mai
Tribunalul Dolj a schimbat 
termenul de judecată în 
dosarul lui Darius Bogdan 
Vâlcov, fost consilier 
de stat în aparatul 
propriu de lucru al prim-
ministrului, fost senator 
de Olt şi fost ministru al 
Finanţelor, pentru data 
de 6 mai, având în vedere 
măsurile de prevenire a 
răspândii coronavirusului 
și faptul că nu este o 
cauză urgentă. Vâlcov 
este judecat la Craiova 
pentru luare de mită și a 
cerut, la ultima înfățișare, 
schimbarea încadrării 
juridice a faptelor. El a 
fost condamnat în luna 
februarie a anului 2018 
de Înalta Curte de Casație 
și Justiție la 8 ani de 
închisoare cu executare 
pentru infracțiuni de 
corupție, hotărârea 
nefiind definitivă.

Judecătorii de la Tribunalul Dolj au 
anunțat că au schimbat pentru data 
de 6 mai a.c. termenul de judecată 
în dosarul lui Darius Bogdan Vâlcov, 
și cel mai probabil tot atunci se vor 
pronunța cu privire la cererea de 
schimbare a încadrării juridice a 
faptelor și la cererile de probatorii 
formulate de inculpat.

Dosarul lui Vâlcov s-a înregistrat 
la Tribunalul Dolj pe 20 iulie 2017, 
după ce, judecătorii de la Curtea de 
Apel Craiova au admis cererea lui 
Bogdan Darius Vâlcov, fost ministru 
al Finanţelor şi senator de Olt, de 
strămutare a procesului în care este 
judecat pentru luare de mită și trafic 
de influență la Tribunalul Olt.

Reamintim că, pe 26 noiembrie 
2015, procurorii DNA anunţau că 
l-au trimis în judecată pe Darius 

Vâlcov pentru 2 infracţiuni de luare 
de mită şi trafic de influenţă. În 
rechizitoriul întocmit, procurorii au 
reţinut următoarea stare de fapt:

1. În perioada noiembrie - 
decembrie 2012, inculpatul Vâlcov 
Darius-Bogdan, în calitate de primar 
al municipiului Slatina, i-a pretins 
unui om de afaceri, denunţător în 
cauză, aproximativ 10% din sumele 
încasate de societatea acestuia de 
la Primăria Slatina, în baza unui 
contract semnat anterior, iar în 
perioada 21 ianuarie – 13 iunie 2013 
a primit, în mai multe tranşe, de la 
respectiva societate, printr-o firmă 
intermediară, suma de 2.146.270 
lei, astfel încât denunţătorul să nu 
întâmpine probleme în derularea 
contractului şi să primească banii 
la timp pentru lucrările efectuate. 
Contractul avea ca obiect elaborarea 
studiilor de fezabilitate, proiectelor 
tehnice şi execuţia lucrărilor pentru 
izolarea termică a faţadelor a 131 de 
blocuri din municipiul Slatina, fiind în 
valoare de 24.833.258 lei fără TVA.

2. În aceeaşi manieră a procedat 
inculpatul şi în cazul unui alt contract 
încheiat de instituţia publică pe care 
o reprezenta cu o altă societate 
comercială, privind reabilitarea 
Centrului istoric al oraşului Slatina, 
preţul contractului fiind de 7.726.919 
lei fără TVA. Astfel, în luna iunie 2012, 
inculpatul Vâlcov Darius-Bogdan a 
pretins de la administratorul firmei 
respective, printr-un intermediar, 
10% din valoarea contractului, în 
schimbul semnării respectivului act 
de către autoritatea contractantă 
şi efectuării la timp a plăţilor, iar, 
ulterior, a primit prin intermediul unor 
persoane suma totală de 450.000 lei.

3. La data de 23 iulie 2014, 
între S.C. Compania de Apă Olt 
S.A. şi aceeaşi firmă s-a încheiat un 
contract de lucrări având ca obiect 
„Continuarea lucrărilor de reabilitare 
şi extindere a reţelelor de apă şi apă 
uzată în aglomerările Potcoava şi 
Scorniceşti”, preţul licitat contractat 
fiind de 17.000.000 lei fără TVA. 
Ulterior, înaintea datei de 27 august 
2014 (data emiterii primei facturi 
către S.C. Compania de Apă Olt S.A.), 
administratorul firmei respective a fost 
contactat de o persoană din cercul 
de apropiaţi ai inculpatului Vâlcov 
Darius-Bogdan, care i-a comunicat 
că acesta din urmă îi pretinde 10% 
din valoarea contractului respectiv 

pentru „a interveni la conducerea 
companiei în vederea efectuării la 
timp a plăţilor aferente contractului”, 
lucru cu care omul de afaceri a 
fost de acord. Suma de 1.700.000 
lei (echivalentul unui procentaj 
de 10%), pretinsă în modalitatea 
descrisă mai sus, urma să-i fie 
remisă inculpatului după primirea 
de către societatea respectivă a unui 
„avans mai mare pentru lucrările 
efectuate”, acesta urmând să depună 
diligenţele necesare în acest sens. 
Astfel, în lunile septembrie 2014 
şi februarie 2015, inculpatul a 
primit, în două tranşe, de la omul 
de afaceri, tot prin intermediari, 
suma de bani pretinsă iniţial. Pentru 
aceleaşi lucrări, inculpatul Vâlcov 
Darius-Bogdan a pretins şi primit 
anterior de la un alt om de afaceri 
un procentaj de 20% din valoarea 
contractului. După primirea banilor, 
contractul respectiv a fost reziliat, 
fiind atribuit, la data de 23 iulie 
2014, omului de afaceri de la care a 
pretins şi primit suma de 1.700.000 
lei, mai sus amintită. Suma totală 
primită de inculpat în urma săvârşirii 
celor trei infracţiuni de corupţie se 
ridică la 4.296.270 lei. În cauză, 
procurorii anticorupţie au dispus 
măsura asiguratorie a sechestrului 
asupra unor bunuri (piese de mobilier 
folosite la amenajarea hotelului pe 
care inculpatul îl deţine în municipiul 

Slatina), în valoare de 393.457,58 
lei şi asupra sumei de 264.460 lei 
existente în contul unei societăţi pe 
care inculpatul Vâlcov Darius-Bogdan 
o controla prin interpuşi.

Dosarul  s-a înregistrat  pe 
26 noiembrie 2015 la Tribunalul 
Bucureşti, însă Vâlcov a invocat 
excepţia de necompetenţă teritorială 
a acestei instanţe, excepţie admisă, 
astfel că dosarul a fost declinat la 
Tribunalul Olt, unde s-a înregistrat 
pe 19 februarie 2016.

În p lus,  la  începutu l  lun i i 
februarie 2018, ÎCCJ l-a condamnat 
pe Vâlcov la 8 ani de închisoare 
cu executare pentru infracţiuni 
de corupţie precum şi trafic de 
influenţă, falsul în înscrisuri sub 
semnătură privată, spălare de 
bani, infracţiuni de evaziune fiscală. 
Darius Vâlcov a fost acuzat de 
DNA de trafic de influenţă pentru 
că ar fi primit aproximativ două 
milioane de euro de la Theodor 
Berna, administratorul companiei 
Tehnologica Radion, firmă care a 
derulat contracte cu Compania de 
Apă Olt pentru extinderea reţelelor 
de apă şi canalizare din oraşele 
Slatina, Scorniceşti şi Potcoava. 
Hotărârea nu este def ini t ivă. 
Mai mult, pe rolul Tribunalului 
Gorj se mai află un dosar în care 
este inculpat Vâlcov, tot pentru 
infracțiuni de corupție.
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Târgujienii au probleme cu noul sistem 
de taxare a parcării 

Noul sistem de taxare, din cele 
două mari parcări ale Municipiului 
Târgu Jiu, îi cam încurcă pe șoferii 
din municipiu. Autoritățile locale au 
ajuns la concluzia că cetățenii nu 
știu, încă, să-l folosească. Astfel, 
primarul orașului, Marcel Romanescu, 
le-a cerut celor de la Patrimoniu să 
rămână în acele parcări cel puțin două 
săptămâni.

„Le-am dispus ce lor  de la 
Patrimoniu să rămână în acele parcări 
cel puțin două săptămâni, până trec 
sărbătorile pascale, pentru ca oamenii 
să se obișnuiască cu acest sistem 
nou și modern. Nu suntem încă 
pregătiți și trebuie să recunosc asta. 
Nu mă refer la autoritatea publică 
locală, ci la o parte dintre cetățenii 
care ajung în aceste parcări pentru a 
folosi astfel de sisteme. Sunt sisteme 
ultramoderne. Cel de la Târgu Jiu, din 
cele două parcări, este un sistem cu 
tehnologie avansată. Pe de o parte ți 
se emite acel tichet, dar pe acel tichet 

îți este trecut și numărul mașinii. Este 
imprimat bonul cu barele respective, 
dar și numărul de mașină ca, ulterior, 
bariera să se poată ridica în momentul 
în care îți recunoaște numărul de la 
mașină”, a spus Marcel Romanescu, 
potrivit igj.ro.

Edilul șef din Târgu Jiu a făcut 
un apel către cetățeni, pentru a se 
informa bine înainte și să respecte 
instrucțiunile. Șoferii au 15 minute 
la dispoziție din momentul în care au 
plătit să părăsească parcarea.

„Sunt foarte mulți cetățeni, și pe 
această cale fac și un apel, care nu 
folosesc întocmai, după instrucțiuni, 
sistemul de parcare. Intră în parcare, 
nu ajung acolo unde ar trebui să 
meargă, ci prima dată se duc și 
își fac taxarea pe acel bon care se 
emite. În primul rând trebuie să intre 
în parcare, să își rezolve problemele 
pentru care s-au dus în piață sau la 
magazine și ulterior vin și taxează 
pentru perioada în petrecută în 
parcare. Au 15 minute la dispoziție 
din momentul în care au plătit să 
părăsească parcarea. Cele mai multe 
probleme le-am avut determinate de 

faptul că foarte mulți dintre ei nu se 
încadrau în cele 15 minute. Mergeau 
prima dată și plăteau parcarea, apoi 
rămâneau prin piață. Sistemul este 
conceput în așa fel încât dacă nu 

ieși în cele 15 minute după ce ai 
plătit, se blochează și trebuie să 
reiei circuitul și să plătești din nou”, 
a mai declarat primarul, potrivit 
sursei citate.

Un gorjean și-a 
bătut părinții după ce 

s-a îmbătat

Un bărbat în vârstă de 33 de ani, 
din comuna Glogova, a fost reţinut 
pentru 24 de ore şi introdus în Centrul 
de Reţinere şi Arestare Preventivă 
al IPJ Gorj. Acesta este bănuit de 
săvârşirea infracţiunii de violenţă în 
familie.

Se pare că individul ar fi consumat 
alcool, după care a început să-și 
lovească părinții ce locuiesc în aceeași 
localitate. Pe numele agresorului 
a fost emis un ordin de protecţie 
provizoriu pe o perioadă de 5 zile.

„Din cercetările efectuate de 
poliţişti a reieşit faptul că în cursul 
zilei de ieri, bărbatul, pe fondul 
consumului de băuturi alcoolice, ar 
fi exercitat acte de violenţă asupra 
părinţilor săi, din aceeaşi localitate. 
Totodată, poliţiştii au emis un ordin 
de protecţie provizoriu pe o perioadă 
de 5 zile, bărbatul fiind obligat să 
păstreze o distanţă minimă de 100 
de metri faţă de părinţii săi”, transmit 
polițiștii gorjeni.

Cătălin ANGHEL

Bărbat din Bumbești 
găsit mort lângă un pod 

de peste Jiu
Polițiștii gorjeni au gasit cadavrul 

unui bărbat, de 76 de ani, din orașul 
Bumbești Jiu, în zona podului de 
peste râul Jiu. Se pare că bătrânul a 
plecat voluntar de la domiciliu și nu a 
mai revenit, iar fiul vitreg al acestuia 
anunțase deja autoritățile.

„Cu ocazia verificărilor efectuate 
de polițiști, în zona podului de peste 
râul Jiu, la aproximativ 800 metri 
față de acesta, în avalul râului, a fost 
identificat cadavrul unui bărbat, de 
76 de ani, din orașul Bumbești Jiu. A 

fost solicitat sprijinul lucrătorilor ISU 
Gorj, în vederea scoaterii la mal a 
acestuia”, a spus Miruna Prejbeanu, 
purtător de cuvânt al Poliţiei Gorj.

Cadavrul a fost transportat la 
Serviciul de Medicină Legală Gorj 
în vederea efectuării necropsiei și 
stabilirea cauzei morții. În cauză s-a 
întocmit dosar penal sub aspectul 
savârșirii infracțiunii de ucidere din 
culpă.

Cătălin ANGHEL
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Adolescentă, din Berislăveşti, 
violată de propriul tată

Un ind iv id  d in  loca l i ta tea 
Berislăveşti, judeţul Vâlcea, este 
acuzat că timp de mai bine de un an 
şi-a violat fata adolescentă. Bărbatul 
a fost arestat preventiv pentru 30 de 
zile, după ce poliţiştii şi procurorii au 
intrat pe fir.

„La data de 06 aprilie 2020, 
procurorul din cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Brezoi a solicitat 
judecătorului de drepturi şi libertăţi 
de la Judecătoria Brezoi, luarea 
măsurii arestării preventive faţă de 
inculpatul Dezrobitu Vasile, fiind emis, 
pe numele acestuia, un mandat de 
arestare preventivă, pe o perioadă de 
30 de zile. Din probatoriul administrat 
în cauză, până la acest moment al 

urmăririi penale, a rezultat faptul că, 
în perioada ianuarie 2019 – februarie 
2020, profitând de autoritatea 
părintească exercitată asupra fiicei 
sale biologice în vârstă de 15 ani, 
dar şi de imposibilitatea minorei de 
a-şi exprima voinţa şi de a se apăra, 
precum şi de faptul că, în cea mai 
mare parte a timpului, mama minorei 
se afla la muncă în străinătate, a 
întreţinut, în mod repetat, cu aceasta, 
prin constrângere, raporturi sexuale, 
în urma evaluării psihologice a 
victimei rezultând că aceasta prezintă 
simptomatologia unor abuzuri sexuale 
şi emoţionale/psihologice exercitate 
asupra sa de către tată, în mod 
continuu”, precizează Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Brezoi.

Cercetări le continuă pentru 
l ămu r i r e a  c au ze i  s ub  t oa t e 

aspectele. Oamenii legii au făcut 
precizarea că punerea în mişcare 
a acţiunii penale este o etapă a 
procesului penal reglementată 
de Codul de procedură penală, 

necesară în vederea propunerii 
unor măsuri preventive, activitate 
care nu poate, în nici o situaţie, să 
înfrângă principiul prezumţiei de 
nevinovăţie.

Măști chirurgicale vândute ilegal în județul Vâlcea
Două persoane din municipiul 

Drăgăşani, judeţul Vâlcea, au fost 
ridicate de mascaţi. Oamenii sunt 
suspectați că vând ilegal măşti pentru 
COVID-19, aduse din China. Oamenii 
legii au acționat cu o zi înainte ca în 
județ să fie instituită obligativitatea 
purtăii măștilor de protecție. Astfel, 
autoritățile au descoperit măști în 
valoare de 17.000 de lei, ce vor fi, 
cel mai probabil, confiscate.

„În cursul zilei de 06 aprilie 2020, 

pe baza mandatelor emise de către 
judecătorul de drepturi şi libertăţi 
din cadrul Tribunalului Vâlcea, au 
fost efectuate, de către lucrători de 
poliţie din cadrul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Vâlcea – Serviciul de 
Investigare a Criminalităţii Economice 
şi Poliţia mun. Drăgăşani, sub 
coordonarea procurorului din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Vâlcea, 2 percheziții domiciliare pe raza 
judeţului Vâlcea, fiind identificate mai 

multe măşti chirurgicale de protecţie 
individuală, de provenienţă China, în 
valoare de aproximativ 17.000 lei. În 
cauză, procurorii şi lucrătorii de poliţie 
judiciară au beneficiat de sprijin de 
specialitate din partea lucrătorilor de 
poliţie din cadrul  Direcţiei Operaţiuni 
Speciale. Raportat la actele procedurale 
efectuate în prezenta cauză, precizăm 
că, atunci când împrejurările vor 
permite, vom fi în măsură să oferim 
detalii suplimentare. Facem precizarea 

că începerea urmăririi penale şi punerea 
în mişcare a acţiunii penale sunt etape 
ale procesului penal reglementate de 
Codul de procedură penală, având 
ca scop crearea cadrului procesual 
de administrare a probatoriului, 
activităţi care nu pot, în nicio situaţie, 
să înfrângă principiul prezumţiei 
de nevinovăţie”, se arată într-un 
comunicat al Parchetului Vâlcea.

Cătălin ANGHEL

Vâlcenii, obligați să poarte măști aproape peste tot
Purtarea de măști de protecție 

facială a devenit obligatorie în toate 
instituțiile publice, la locul de muncă, 
în spațiile comerciale și în mijloacele 
de transport din județul Vâlcea. 
Hotărârea a fost luată de Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență 
Vâlcea și a fost pusă în aplicare 
începând de marți, 7 aprilie.

Chiar și cetățenii ce sunt doar 
în trecere în județ vor fi obligați să 
se supună noilor reguli din Vâlcea. 
Totodată, oamenii pot să improvizeze, 
cu un fular, un guler sau o eșarfă, 
dacă nu își pot procura măști din 
farmaciile din județ.

„Măsura a fost luată în vederea 
reducerii riscului epidemiologic 
de transmitere a virusului SARS-
CoV-2 și se va aplica în tot județul, 
inclusiv cetățenilor care se află în 
tranzit. Pentru protecția gurii și a 

nasului sunt acceptate atât măștile 
improvizate din materiale textile, 
de unică folosință sau reutilizabile, 
precum și eșarfele. Administratorii de 
spații comerciale sau orice alte spații 
în care populația are acces, precum 
și conducătorii instituțiilor publice 
au obligația de a dispune măsurile 
necesare prin care să interzică 
accesul persoanelor care nu sunt 
protejate”, se arată într-un comunicat 
al Prefecturii Județului Vâlcea.

De asemenea, potrivit aceleiași 
hotărâri, operatorii de transport 
local, intrajudețean și interjudețean 
de persoane, prin curse regulate 
sau curse speciale, au obligația de 
a nota datele de identificare (nume, 
prenume, adresa de domiciliu) ale 
persoanelor care urcă în autovehicul. 
Datele colectate vor fi puse, la 
cerere, la dispoziția Direcției de 

Sănătate Publică sau a organelor 
de poliție pentru efectuarea unor 
eventuale anchete epidemiologice 
în cazul transmiterii comunitare a 
virusului SARS-CoV-2. Totodată, 
autoritățile administrației publice 
locale au obligația de a asigura spații 
special amenajate pentru carantină, 
în vederea cazării persoanelor care 
intră pe teritoriul României din zonele 
afectate de COVID-19.

În cazul în care autoritățile locale 
sunt în imposibilitatea de a asigura 
spații special amenajate pentru 
carantină, autoritățile administrației 
publice locale vor încheia cu prestatorii 
de servicii, precum și cu orice alte 
centre de carantină desemnate la nivel 
local de către Direcția de Sănătate 
Publică, contracte de prestări servicii 
pentru asigurarea tuturor serviciilor 
aferente carantinei, în condițiile 

stabilite de H.G. nr. 201/18.03.2020, 
respectiv H.G. nr. 269/02.04.2020. În 
situația epuizării locurilor deja stabilite 
pentru carantinarea persoanelor 
care vin din zonele cu transmitere 
comunitară extinsă afectate de 
COVID-19, se vor face demersuri 
pentru identificarea și contractarea de 
noi spații corespunzător amenajate. 
În cazul refuzului proprietarului/
administratorului spațiului respectiv 
se va procedura la rechiziționarea 
acestuia, în conformitate cu prevederile 
legale.

Cătălin ANGHEL
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Coronavirus. Al treilea deces în Mehedinți

S-a înregistrat al treilea deces 
cauzat de coronavirus în județul 
Mehedinți. Este vorba despre o 
femeie de 67 ani, care a murit în 
timpul transferului către Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase Craiova.

Femeia fusese internată în 
SJU Drobeta Turnu Severin pe 4 
aprilie cu diagnostic de pneumonie 
acută bilaterală, după care a fost 

transferată, pe 5 aprilie, în secția ATI. 
Probe biologice pentru COVID-19 au 
fost recoltate pe 4 aprilie, iar rezultat 
pozitiv a fost confirmat în data de 6 
aprilie.

Conform DSP Mehedinți, femeia 
era înregistrată ca având afecțiune 
pulmonară cronică. Decesul a survenit 
în timpul transferului spre SCBI 
Craiova.

La nivel  naț ional ,  numărul 
deceselor a ajuns la 182, până în 
acest moment.

 Târgul Veterani din Drobeta Turnu Severin 
nu va mai fi deschis

Târgul Veterani nu va mai fi 
deschis în perioada premergătoare 
sărbător i lo r  pasca le ,  pent ru 
comercializarea mieilor. Ieri, 6 aprilie, 
Primăria Drobeta Turnu Severin 
anunțase deschiderea târgului, o 
decizie luată la propunerea Direcției 
Sanitare-Veterinare Mehedinți, care la 
câteva ore după anunț s-a răzgândit.

Primarul  Marius Scrieciu a anunțat 
noua decizie a DSV Mehedinți într-o 
postare pe pagina sa de Facebook.

„Deși am fost de acord cu 
sol icitarea Direcției Sanitare–
Veterinare de a redeschide acest 

spațiu public și a veni astfel în 
sprijinul severinenilor, instituția 
amintită a revenit asupra propunerii 
și astăzi, la ora 14.00, am fost 
anunțat de către reprezentanții DSV, 
că s-au răzgândit.

 Aceasta, deși la ora 11.00, 
m-am deplasat în Târgul Veterani, 
împreună cu directorul general 
Valentin Marițoiu și directorul adjunct 
Adriana Ganea, am stabilit toate 
detaliile sanitare și logistice și am 
început acțiunile de igienizare și 
dezinfectare a tuturor spațiilor de 
vânzare, pentru comercializarea 

în condiții de siguranță.”, a scris 
primarul.

Edilul și-a exprimat regretul 
față de situația creată și a afirmat 
că Direcția Sanitar-Veterinară este 
singura responsabilă.

„Regret că nu am putut veni 
în ajutorul severinenilor, care și-ar 
fi dorit să achiziționeze carnea de 
miel direct de la producători, în 
această perioadă, dar vina aparține 
în totalitate Direcției Sanitar-
Veterinare.”, a concluzionat acesta.

Cristina PLEȘOIANU

Bărbat din Pleșoiu, în stare 
gravă după ce a fost prins 

sub un motostivuitor

Un fermier în vârstă de 43 de ani 
din comuna Pleşoiu este în stare foarte 
gravă la spital după ce un motostivuitor 
s-a răsturnat peste el. Accidentul s-a 
petrecut luni după-amiaza, în incinta 
fostului CAP din satul Doba.

Potrivit Olt-alert, bărbatul încerca să 
încarce un utilaj agricol într-o remorcă, 
dar a pierdut controlul motostivutorului 
din cauza terenului accidentat. Acesta a 
fost preluat de un echipaj al Ambulanţei 
Olt şi transportat la Spitalul Slatina.

„ A  f o s t  p r i n s  d e  l a m a 

motostivuitorului. Era în comă profundă, 
cu traumatism cranio-cerebral grav, 
cu fractură de calotă craniană, cu 
dilacerare cerebrală. A fost intubat şi 
dus la UPU Slatina. Sunt şanse minime 
de supravieţuire”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Ambulanţei Olt, Dragoş 
Toader.

Pacientul a fost transportat, ulterior, 
la Spitalul Craiova. Bărbatul este Viorel 
Șerban, un cunoscut fermier din Pleșoiu 
și din Olt, scrie Evenimentul de Olt.

Inspectoratul Teritorial de Muncă 
(ITM) Olt a deschis o anchetă în acest 
caz.

„În situația dată, fiind vorba de un 
accident destul de grav, am dispus 
deplasarea echipei de inspectori de 
muncă pentru anchetă”, a declarat 
Cristian Stanciu, purtătorul de cuvânt 
al ITM Olt.

Cristina PLEȘOIANU

 Accident rutier la 
Găneasa. Două persoane 

au ajuns la spital
Luni seară, pe DN 65, pe raza 

comunei Găneasa a avut loc un 
accident, în care au fost implicate 
un autoturism și o căruță în care se 
aflau doi bărbați. Cei doi au ajuns 
la spital.

În autoturism se af la doar 
conducătorul auto, care a fost 
asistat la fața locului și nu a fost 
necesar transportul acestuia la 
spital, scrie Olt-alert.

„Toți cei trei pacienți au fost 
asistați la fața locului, cei doi bărbați 
aflați în atelaj fiind transportați la 
UPU Slatina, conștienți, cu diverse 
traumatisme prin accident rutier”, 
a declarat purtătorul de cuvânt al 
ISU Olt, Alin Băsăşteanu.

Polițiștii au stabilit că accidentul 
s-a produs pe fondul neacordării de 
prioritate.

„Astfel, un bărbat, de 51 de 
ani, din Piatra Olt, în timp ce se 
deplasa cu un atelaj pe strada 
Grădiniței, din comuna Găneasa, 
la intersecția cu Drumul Național 
65, nu ar fi acordat prioritate de 
trecere unui autovehicul, care se 
deplasa din direcția Craiova către 
Slatina. Autoturismul era condus 
regulamentar de un bărbat, de 30 
de ani, din municipiul București.

Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul alcooltest, rezultatul 
fiind 0.

Conducătorului atelajului i-au fost 
recoltate probe biologice de sânge 
în vederea stabilirii alcoolemiei”, au 
transmis reprezentanții IPJ Olt.

A fost deschis dosar penal 
pentru vătămare din culpă.

Cristina PLEȘOIANU
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Doljeni cu coronavirus lăsaţi să 
plece din carantină

Noi acuzaţii la adresa 
angajaţilor Direcţiei de 
Sănătate Publică Dolj. 
Procurorii fac verificări 
după ce patru persoane 
care au fost lăsate să plece 
din carantină fără a se 
aştepta rezultatele testelor 
au fost confirmate pozitiv 
la coronavirus. Între timp, 
persoanele infectate au 
intrat în contact cu mai 
mulţi doljeni.

Este vorba despre patru persoane 
pentru care angajaţi ai Direcţiei 
de Sănătate Publică Dolj au dispus 
ieşirea din carantină pe 28 martie.

„Din conţinutul actului de sesizare 
rezultă că în data de 28.03.2020 
funcţionari din cadrul Direcţiei de 
Sănătate Dolj au dispus scoaterea 
din carantină a numiţilor G.M., G.P., 
G.P.I şi C.C., fără să se fi aşteptat 
rezultatul testelor efectuate acestora 
în perioada carantinării în vederea 
confirmării/infirmării infecţiei cu 
virusul COVID -19.

Ulterior, în data de 04.04.2020, 
după intrarea în contact cu alte 
persoane de pe raza jud. Dolj, pe 
fondul sosirii rezultatelor testelor, 
persoanele în cauză au fost confirmate 
pozitiv ca fiind infectate cu virusul 
COVID -19, fiind internate la Spitalul 
de Boli Infecţioase din mun. Craiova”, 
potrivit Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Craiova.

Coronavirus. SCJU Craiova poate lucra 
200 de teste pe zi

La Spitalul Județean de Urgență 
Craiova a fost pusă, marţi, în 
funcțiune o linie formată din trei 
sisteme Real Time PCR, pentru 
prelucrarea probelor SARS-COV-2, 
anunţă Prefectura Dolj.

„Reprezentanții unității medicale 
au notificat în acest sens Direcția 
de Sănătate Publică Dolj că pot fi 
prelucrate zilnic între 150 și 200 
de probe. Linia Real Time PCR 
a fost montată în laboratorul de 
genetică medicală (Centrul Regional 
de Genetică Medicală) al SJU Craiova, 

unde activează nouă cadre medicale 
de specialitate, sub coordonarea prof. 
univ. dr. Mihai Ioana.

Spațiile și echipamentele au fost 
puse la dispoziție de Universitatea de 
Medicină și Farmacie din Craiova. De 
asemenea, mai multe persoane fizice 
și juridice au donat echipamente 
medicale, printre care și sisteme 
de extracție automată ARN viral, 
dar și kit-uri de testare”, transmit 
reprezentanţii Prefecturii.

Ana-Maria CONSTANTINESCU

Se fac cercetări pentru abuz în 
serviciu şi zădărnicirea combaterii 
boli lor. Ancheta vine după ce 
procurorii au anunţat că au în lucru 
un dosar în care reprezentanţii 
Direcţiei de Sănătate Publică Dolj 
sunt suspectaţi că, prin încălcarea 
atribuţiilor de serviciu, au permis 
ieşirea din carantină a unor oameni 
care au însoţit o persoană confirmată 
pozitiv COVID-19.

Într-un alt dosar, se fac cercetări 
pentru neglijenţă în serviciu şi 
zădărnicirea combaterii bolilor.

Din conţinutul actului de sesizare 
rezultă că, în perioada 16.03-

03.04.2020 funcţionarii „din cadrul 
Direcţiei de Sănătate Publică Dolj nu 
au procesat şi implementat datele 
puse la dispoziţie de Centrul Judeţean 
de Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei Dolj, în sensul că nu 
au luat măsuri de autoizolare la 
domiciliu a unui grup de persoane 
sosite din străinătate din regiuni 
afectate de virusul COVID - 19, din 
acest motiv organele de poliţie fiind 
în imposibilitatea de a monitoriza 
şi respecta măsurile de autoizolare 
impuse”, arată procurorii.

Anchetele procurorilor sunt 
asupra faptei, deocamdată nefiind 

vizată nici o persoană.
Ieri, în Dolj a fost raportat acelaşi 

număr de infectaţi – 29.
Prefectura Dolj a mai transmis că 

„situația epidemiologică a județului 
Dolj se prezintă astfel: 3.206 de 
persoane sunt izolate voluntar la 
domiciliu, 1.099 persoane se află 
în carantină, 403 de persoane au 
ieșit din carantină, iar alte 5.640 
au ieșit din izolare voluntară la 
domiciliu. Persoanele izolate la 
domiciliu sunt clinic sănătoase și nu 
prezintă simptomatologie specifică 
afectării de către virusul COVID-19”.



HOROSCOP
Un zvon destul de neconcertant 

despre slujba ti-ar putea ajunge la 
urechi. Poate ca vei auzi ca compania 
este vanduta sau sufera o curatenie 
in ierarhie. S-ar putea sa fii prins 
intr-o frenezie de ingrijorare daca vei 
ramane sau nu mai departe.

Ai tendinta sa fii foarte 
intuitiv, dar astazi iti poti gasi 
abilitatile psihice de scurtcircuit. 
Daca dai meditatii, nu le programa 
pentru azi. Asta nu inseamna ca 
abilitatile tale sunt blocate, dar nu 
sunt la fel de fiabile ca de obicei. 

Un numar de idei grozave, 
fie pentru noi proiecte creative, fie 
pentru imbunatatirea celor aflate 
in desfasurare, ti-ar putea aparea 
in cap in timpul zilei. Daca nu le 
scrii imediat, acestea ar putea sa 
dispara din nou.

Unele st ir i  destul de 
enervante despre un prieten 
ar putea sa vina azi, probabil 
la telefon. Acesta ar putea fi 
adevarul, dar mai probabil 
faptele au fost distorsionate 
in timp.

O persoana cu care lucrezi, 
probabil o femeie, ar putea pleca 
brusc, fara vreo notificare. Acest 
lucru ar putea fi confuz si s-ar 
putea sa te intrebi daca exista 
schimbari in cadrul companiei 
despre care nu stii nimic. 

Astazi ai putea primi o pauza 
norocoasa de un anumit fel care 
poate aduce bani in plus in calea ta. 
Dezavantajul este ca s-ar putea sa fii 
nevoit sa lucrezi mai multe ore in plus. 
Norocul tau ar putea cauza probleme 
temporare in viata personala.

Cineva de care ai vrut sa auzi 
de multa vreme, poate un vechi 
prieten care locuieste departe, 
te-ar putea suna astazi. 

Vei fi fericit sa il auzi, dar ar 
putea duce la un joc frustrant pe 
parcursul zilei. 

O intoarcere financiara 
neasteptata te-ar putea enerva in 
primul rand. 

Poate ca o situatie de urgenta, 
cum ar fi o durere sau o avarie, 
necesita cheltuieli substantiale pe care 
nu le-ai planificat.

Un vis destul de suparator iti 
poate deranja somnul in aceasta 
seara. 

Cand te trezesti si te 
concentrezi pe lumea reala, poate 
parea atat de bizar incat sa nu 
merite sa fie luat in considerare.

Ult imele z i le  au fost 
d e s t u l  d e  bune  pen t r u 
echilibrul tau. Era doar o 
chestiune de a te implica mai 
mult in viata decat de obicei 
pentru tine si de a arata de 
ce esti capabil. 

Un coleg sau posibil un 
partener romantic ar putea fi 
astazi intr-o dispozitie destul de 
emotionanta. 

Prin urmare, s-ar putea sa 
gasesti aceasta persoana dificil 
de abordat. 

Te-ai putea simti nelinistit si 
frustrat din cauza unei despartiri 
temporare de un partener, poate 
de afaceri, dar mai probabil unul 
romantic. Contactul telefonic 
ar putea fi dificil si pentru ca 
amandoi puteti fi ocupati.

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ
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09:00  Telejurnal 
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10:00  Ediţie specială  
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13:00  Ediţie specială 
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15:00  Convieţuiri 
17:00  Yanxi, palatul 
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03:00  #Creativ (R) 
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07:25  Povești de adormit copiii 
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10:30  Harry Potter și 
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   Prințul Semipur 
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   și vâsc 
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21:45  Westworld 
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01:05  Camera lui Marvin 
02:45  Un gigolo de
   doi bani 
04:15  Elvis Presley, 
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06:00  Restaurație
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18:00  Focus 18 
19:00  Trăsniți 
20:00  Elixirul dragostei 
22:00  Starea naţiei 

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

08:15  Vouă 
08:30  Miezul problemei (R) 
09:45  Dragoste si ura (R) 
10:45  Vouă 
11:45  Baronii 
12:45  Teleshopping  
13:00  Ştiri Naţional TV 
13:15  Vouă 
13:30  Baronii 
14:00  Teleshopping  
14:15  Vouă 
14:30  Noblețe (R) 
15:45  Vouă 
16:00  Teleshopping  
16:15  Destine rătăcite (R) 
17:15  Noblețe 
18:30  Ştiri Naţional TV 
19:00  Destine rătăcite 
20:00  Răzbunarea mercenarului 
22:00  Comanda: “Ucide!” 
00:00  Scurtcircuit (R) 
02:30  Albumul Naţional 
04:15  Vouă 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00  Maşini pe alese 
07:55  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
08:25  Cum se fabrică ? 
08:50  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
09:20  Vânătorii de artefacte 
09:50  Comoara din garaj 
10:20  Bogății ascunse 
   în magazii 
10:50  Tehnologie extremă 
11:45  Comori arhitecturale 
   recuperate 
12:45  Maşini pe alese 
13:40  Camioane în Australia 
16:30  Cum se fabrică ? 
17:00  Ingineriile istoriei
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  Maşini nervoase 
23:00  Curse în afara legii:
   New Orleans 
00:00  Expediţii în necunoscut 
01:00  Comori arhitecturale 
   recuperate 
01:55  Mistere la muzeu 
02:50  Curse de 
   camioane 
03:45  Maşini nervoase 
04:40  Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:30  Haltere: 
   Campionatul European
09:30  Ciclism: 
   Campionatul European
11:00  Haltere: 
   Campionatul European
13:00  înot: Circuitul 
   Nordic la înot
15:20  Ciclism: CM
19:10  Ştirile 
   Eurosport  
19:15  Haltere: CE
21:45  Ciclism: CM
23:25  Ştirile 
   Eurosport  
23:30  Ciclism: 
   Seria Pro
00:45  Haltere: CE
02:30  Ciclism: CM
04:00  Haltere: 
   Campionatul European
06:00  Ciclism: 
   Circuitul Mondial

07:30  Teleshopping  
08:15  SpongeBob
   Pantaloni Pătrați 
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  Îmi place dansul 
01:00  Știrile Kanal D (R) 
02:00  Puterea dragostei (R) 
04:30  În căutarea 
   adevărului (R) 
06:00  Teleshopping (R)  
06:30  Pastila
   de râs 
06:45  Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

07:30  In vacanta la Paris (R) 
09:30  La bloc (R) 

12:00  Ultima aventură (R) 
14:30  Pirații! O bandă 
   de neisprăviți (R) 
16:15  Martin si Lewis 
18:15  La bloc 
20:30  Fără apărare 
23:00  Piramida 
00:45  Fără apărare (R) 

PRO 2

PRO X

PRO TV

PRO CINEMA

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

12:00  Observator 
14:00  Mireasa 
16:00  Observator 
17:00  Acces direct 
19:00  Observator 
20:30  Asia Express - 
   Drumul comorilor 
22:45  Sacrificiul 
23:45  Observator 
00:15  Xtra Night   
   Show 
01:00  Mangalița 
02:00  Observator (R) 
02:45  Mireasa (R) 
04:15  Acces direct (R) 
06:00  Observator

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

19:00  Ştirile Pro Tv  
20:30  Gospodar
   fără pereche 
22:15  Ştirile Pro Tv 
22:45  Destul! 
00:45  Gospodar
   fără pereche (R) 
02:15  Lecţii 
   de viaţă (R) 
03:00  Vorbeşte
   lumea (R)
05:00  Ce spun
   românii (R) 
06:00  Ştirile
   Pro Tv
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Distribuție Oltenia continuă investițiile
 în județul Dolj spre beneficiul a peste 

1.000 de consumatori

Î n  l u n a  f e b r u a r i e  2 0 2 0 
operatorul Distribuție Oltenia a 
demarat investiții de peste 4 mil 
RON în județul Dolj pentru:

- modernizarea branșamentelor 
pr in  montarea de b locur i  de 
măsură și protecție amplasate la 
limită de proprietate, pe stâlpi de 
rețea;

- modernizarea rețelei electrice 
de Joasă Tensiune.

Beneficiarii proiectelor au fost:
-  locu i to r i i  d in  Mun ic ip iu l 

Craiova, zona PTA 599:
   - Strada Căprioarei;
   - Strada Cerbului;
   - Strada Rândunelelor;
   - Strada Sovata;
   - Strada Corabia;
   - Strada Izvarna;
   - Strada Râului.
- locuitorii din orașul Calafat:
   - Strada Bd-ul de Centură;

   - Strada 1 Decembrie 1918;
   - Strada A. I. Cuza;
   - Strada Constantin Stere.
- locuitorii din Orașul Băilești.

Ce s-a realizat prin investiție:
modernizarea branșamentelor 

aferente PTA 599 din Craiova prin 
montarea de blocuri de măsură 
și protecție monofazate/trifazate, 
BMPM/T, amplasate la limită de 
proprietate, pe stâlpi de rețea sau 
de branșament;

modernizarea rețelei electrice 
de Joasă Tensiune aferentă PTCZ 
Magazin Calafat prin următoarele 
echipamente:

m o d e r n i z a r e  P T C Z  p r i n 
înlocuirea TDRI – cu 10 plecări 
existent, cu TDRI - cu 12 plecări;

modernizarea rețelei electrice 
aeriene de Joasă Tensiune în 
lungime de 1,55 km și rețeaua 
e lectr ică subterană de Joasă 
Tensiune în lungime de 0,3 km;

modernizarea branșamentelor 
prin montarea de FDCS - 26 buc, 
FDCP - 8 buc și BMPM/T- 82 buc;

modernizarea branșamentelor 
din zona:

- PTAb blocuri Gara Băilești;
- PTCZ Magazin Victoria;
- PTCZ Blocuri Centru;
- PTCZ Centrala Termică;
- PTCZ 30 Decembrie.

Beneficiile consumatorilor:
- rapiditate în alimentarea cu 

energie electrică prin realizarea 

legăturii dintre coloana colectivă 
de  a l imen t a r e  ș i  c o l o ane l e 
individuale ale consumatorilor 
din bloc pentru realimentarea cu 
energie electrică în cazul unui 
deranjament individual;

-  C o n f o r t  s p o r i t  p e n t r u 
consumator i  în t rucât  nu mai 
trebuie să fii acasă pentru citirea/
măsurarea consumului de energie 
electrică;

- protecția instalațiilor electrice 
a celorlalți consumatori din bloc, 
în cazul unei suprasarcini sau a 
unui scurtcircuit la unul dintre 
vecini;

-  p r o t e c ț i a  î m p o t r i v a 
electrocutării prin atingerea directă 
a circuitelor și echipamentelor 
montate aflate în mod normal sub 
tensiune;

- asigurarea continuității în 
alimentarea cu energie electrică a 
tuturor consumatorilor în condiții 
de calitate a parametrilor energiei 
electrice;  

- reducerea numărului de întrerup
eri;                                                                                          - 
- - protecția împotriva intervențiilor 
neautorizate și reducerea pierderilor 
tehnice și comerciale.

Operatorul Distribuție Oltenia 
continuă investițiile în rețeaua de 
distribuție cu scopul de a reduce 
la minimum disconfortul creat 
consumatori lor din aria sa de 
operare.

Distribuție Oltenia
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Boxerii din lotul „tricolor”, suporteri de lux 
ai lui Benny în superduelul cu Badr Hari

Pugiliștii de la lotul național sunt alături de luptătorul Benny Adegbuyi (35 de ani) în marea confruntare 
de la 20 iunie, cu celebrul luptător marocano-olandez Badr Hari

La Rotterdam, luptătorul Benny 
Adegbuyi are meciul vieții cu Badr Hari, 
în Gala Glory. Benny are susținători 
de lux în marea confruntare! Băieții 
de la lotul național de box îi fac 
galerie, asta după ce luptătorul a 
venit la antrenamentele lor și le-a 
fost sparring partener.

„Badr nu are nicio șansă! Hai, 
România!”- Andrei Arădoaie și Daniel 
Burciu, componenți ai lotului național 
de box.

Cristian Filip e prieten bun cu 
Benny, iar anul trecut i-a fost partener 
înainte de meciul cu danezul D’Angelo 
din aceeași gală.

„Suntem alături de el, eu am 
mai făcut parte din pregătirea lui și 
anul trecut înainte de meciul de la 
Chicago, cu D’Angelo Marchall și sper 
să fiu cât mai aproape de el și pentru 
meciul cu Badr Hari”- Cristian Filip, 
component al lotului național de box.

Filip: „L-am simțit că este în fomă”
Dintre cei 3 pugiliști, cel mai 

norocos este Filip, care are deja în 
buzunar biletul de Rotterdam!

„Eu am bilet, sper să ajung și la 
meci și în pregătirea lui” - Cristian 
Filip, component al lotului național 
de box.

Filip merge pe mâna lui Benny, mai 
ales că a fost la antrenamentele lui 
și a văzut cum acesta se pregătește.

„E încrezător, e serios și cât se 
poate de puternic. Cred că este 
motivat, este primul român care se 
bate cu un asemenea campion și 
este numărul 2 momentan în Glory”- 
Cristian Filip, component al lotului 
național de box.

Prietenul lui Benny e convins că 
acesta poate să-l învingă olandez.

„Poate să o facă după cum a 
dovedit-o și la ultimul meci. Se simte 
foarte bine, este în formă. La sparring 
l-am simțit și eu că este în formă” - 
Cristian Filip, component al lotului 
național de box.

Badr Hari, fost campion mondial 
de K1 la categoria grea
La 20 iunie, Benny are poate cel 

mai dificil meci al carierei, contra 
luptătorului olandez de origine 
marocană, Badr Hari. În vârstă de 35 
de ani, cel poreclit „Golden Boy”, „Bad 
Boy”, „Cobra” sau „Devil Prince of 
Marocco” are o carieră impresionantă 
în K1. Badr a fost campion K1 
la categoria grea (2007 - 2008), 
campion mondial „It’s Showtime” 
în categoria grea (2009 - 2010) și 

finalist K-1 World Grand Prix 2009.

Glory, cel mai spectaculos circuit
de lupte din lume
Competiția în care participă Benny 

Adegbuyi este cea mai importantă 
de pe Glob și oferă un spectacol 
de kickboxing aparte. După ce 
meciurile de K1 au încetat să se mai 
desfășoare, Glory a fost înlocuitorul 
perfect. Galele sunt transmise în 

SUA și Canada de televiziunea Spike, 
în sistem pay-per-view. Glory are o 
colaborare cu SUPERKOMBAT, astfel 
că la nivel de top au ajuns să se lupte 
și românii Daniel Ghiță, Andrei Stoica, 
Bogdan Stoica și Benny Adegbuyi. 
Daniel Ghiță este, până în acest 
moment, luptătorul român cu cele 
mai notabile performanțe în Glory.

SPORTSNET GROUP
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Izolat în Turcia, Silviu Lung se 
pregătește ca la carte

Silviu Lung junior a rămas în 
Turcia, după ce coronavirusul s-a 
extins în Europa. Portarul nu s-a 
întors în țară, ba chiar a decis să 
treacă peste această perioadă de 
criză în cantonament, la baza de 
pregătire a clubului pentru care 
activează, Kayserispor. Goalkeeper-ul 
în vârstă de 30 de ani se află de 11 
zile în autoizolare și se pregătește ca 
la carte pentru o revenire în forță. 
Într-un inteviu acordat pentru site-
ul Federației Române de Fotbal, 
fotbalistul și-a dezvăluit programul, 
dar și felul în care trece peste 
singurătate.

„Îmi e mai ușor decât la mine 
în apartament. Sunt obișnuit cu 
viața în cantonament, în plus aici 
am posibilitatea de a mă pregăti în 
condiții foarte bune: sală de fitness, 
piscină, saună”, spune Lung.

Portarul român este izolat și clubul 
se asigură că nu intră în contact direct 
nici măcar cu angajații. Totodată, 
olteanul stă departe de familie și 
este posibil să fie nevoie să-și amâne 
chiar și cununia civilă pe care o avea 
programată în luna mai.

„Staff-ul este cazat într-o altă 
aripă, totul este aranjat în așa fel 
încât să nu intru în contact nici cu 
bucătarul. La câteva zile, o doamnă 
echipată cu mască de protecție, 
cu mănuși, îmi schimbă lenjeria și 
prosoapele din cameră. Sunt sănătos, 
familia mea, la fel. Mi-am stabilit 
programul încât să mă pregătesc bine 

și să mă odihnesc”. Totuși, situația 
i-a dat planurile peste cap: „În luna 
mai urma ca eu și logodnica mea, 
Roxana, să facem cununia civilă. 
Dar, în condițiile acestea…”, a mai 
dezvăluit Silviu Lung jr.

Fotbalistul ce și-a început cariera 
în Bănie spune că seara vorbește la 
telefon cu familia și că la televizor se 
uită doar pentru a-și lua informațiile 
foarte importante. Lung a avut un 
mesaj pentru toți românii.

„Seara este dedicată familiei. 
Vorbesc zilnic cu părinții mei, cu 
logodnica mea, o dată la câteva zile 
cu fratele meu. Mă bucur că toți sunt 
bine, sănătoși, sper să îi revăd cât 
mai curând și să îi pot îmbrățișa… La 
televizor mă uit mai puțin. Seara, iese 
de fiecare dată Ministrul Sănătății din 
Turcia și anunță cazurile noi, numărul 
de persoane care și-au pierdut viața 
și câți s-au vindecat. Ne sfătuiește 
mereu să stăm în casă. Iar lumea am 

văzut că respectă toate indicațiile. 
Din fericire, aici nu sunt probleme 
cu materialele de protecție, așa cum 
am auzit că e în România. Vreau 
să le transmit tuturor românilor să 
aibă grijă de ei și de cei din jur. 
Să respecte recomandările și, cu 
siguranță, în curând ne vom putea 
relua toți activitatea”, a transmis 
portarul craiovean.

Sursa: frf.ro
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CSU și FCU Craiova, metode opuse în 
bătălia cu coronavirusul!

Cele două cluburi craiovene privesc diferit virusul care a închis fotbalul și a baricadat
 4 miliarde de oameni în locuințe

CSU Craiova a dus pe rețelele de 
socializare o campanie agresivă în 
care a cerut suporterilor să rămână 
în case. Mulți jucători s-au pozat în 
propria locuință împărtășind mesajul: 
Stai acasă. De altfel, însuși patronul 
Mihai Rotaru le-a cerut jucătorilor 
să se păzească, dezvăluind că 
monitorizează prin skype modul în 
care decurge pregătirea individuală a 
jucătorilor săi, implicit și faptul cum 
mențin distanța socială și respectă 
reglementările impuse de autorități. 
Cel mai vehement mesaj din direcția 
clubului de primă ligă a venit din 
partea lui Dan Nistor, care le-a cerut 
tuturor să nu se comporte ca oile: 
„Dacă au spus că această gripă trece 
doar dacă stai în casă, nu înţeleg 
de ce nu se stă cum stăm şi noi. Să 
stea şi ei două săptămâni în casă şi 
cu siguranţă va trece totul şi va fi ca 
înainte. Dacă începem toţi să ieşim 
câte 100, câte 200, să ne înghesuim 
ca oile şi ca vacile, vă daţi seama 
că această gripă nu va dispărea 
niciodată”.

De partea cealaltă, dinspre 
FCU Craiova se vede total diferită 
pandemia care a blocat fotbalul și 
economia mondială. Mesajul lui Marcel 
Pușcaș, președintele grupării de liga 
a treia, este diametral opus, acesta 
îndemnând lumea să nu respecte 
măsurile impuse de autorități:  „Ieşiţi 
din case! Îmi asum ce spun. Mulţi 
gândesc la fel, dar dacă spui cu voce 
tare devii persona non grata şi intri 
în zona conspiraţiei. Comunic mult 
cu oameni din străinătate. Am văzut 
interviul cu Ovidiu Stângă. În Olanda, 
oamenii sunt relaxaţi. L-am auzit pe 
Nicuşor Stanciu şi am aflat că în Praga 
oamenii sunt pe străzi. În Germania 
se circulă fără declaraţiile acelea de 
doi lei, concepute prost. În Suedia 
lumea e pe străzi şi la terase. În SUA, 
am vorbit cu Liţă Dumitru, oamenii 
circulă, sunt afară, chiar dacă nu este 
permis să formezi grupuri mai mari 
de trei persoane”, a zis Marcel Puşcaş 

pentru Radio Sport 1.
Mai mult, oficialul lui FCU spune că 

a auzit specialiști care susțin că e bine 
pentru imunitate să iei coronavirus. 
„Este panică mondială pentru un 
virus, despre care unii specialişti 
chiar spun că e bine să-l ai, pentru 
a deveni imun. Odată căpătat, eşti 
mai puternic ca imunitate. Decedaţii 
sunt deja bolnavi. Moartea lor era 
la câteva zile distanţă. Se doreşte 
această panică. Jumătate de million 
de oameni mor în fiecare an de gripă 
sezonieră. Acum sunt 50.000 cu tot cu 
China. Să terminăm cu prosteala asta. 
La noi, spiritul de turmă funcţionează 
ca nicăieri în lume”.

Suporterii celor două formații au 
avut fiecare câte o acțiune vizibilă 
ca răspuns la pandemie. Peluza 
Sud 97 a afișat mesaje de susținere 
pentru medicii de la spitalul de boli 
infecțioase din Craiova, la începutul 
lui martie. Peluza Nord Craiova a 
organizat un meci virtual cu clubul, 
iar de cei 12.500 de euro strânși 
s-a cumpărat aparatură necesară 
medicilor de la Victor Babeș.


