Jurnalul Olteniei

Preț: 1,2 LEI		

Nr. 1217 An: V

LUNI, 6 APRILIE 2020

COTIDIAN REGIONAL INDEPENDENT

website: www.jurnalulolteniei.ro / e-mail: office@jurnalulolteniei.ro

Filantropia din
Sărari, aviz
pentru
COVID
Harababură
cu spălătoriile
auto.
Poliţia Locală
Craiova,
acuzată de
abuz

Pag. 2

Direcţia de Sănătate Publică Dolj a
dat avizul pentru ca Spitalul Filantropia,
sediul din Sărari, să devină spital suport
pentru pacienţii cu coronavirus. Primarul
Craiovei, Mihail Genoiu, ceruse public
deblocarea situaţiei.
Asta după ce, în aşteptarea avizului,
activitatea Maternităţii Filantropia a intrat
în impas.
„Reamintesc faptul că, imediat ce s-a
decis, la nivelul Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență, ca secția din
Valea Vlăicii să rămână doar pentru
pacienții neafectați de coronavirus,
conducerea spitalului s-a mobilizat
exemplar și, cu sprijinul Primăriei Craiova,
a început amenajarea secției din Sărari.
S-au făcut lucrări specifice, s-a mutat
aparatură, s-a amenajat sală de operații,
iar în acest moment totul este pus la punct
în ceea ce ne privește. Practic, spitalul
Filantropia și Primăria s-au implicat și au
făcut tot ce ține de aceste 2 instituții întrun timp record! (...) Din cauza neputinței

decizionale de la nivelul DSP Dolj, de o
săptămână, este blocată activitatea atât la
Clinica de Maternitate din Valea Vlăicii
cât și la secția din Sărari. Niciuna nu
funcționează în acest moment din cauza
DSP DOLJ, iar acest lucru este un atac,
practic, la sănătatea comunității craiovene!
Practic, Clinica din Valea Vlăicii primește
numai urgențe”, afirma la finele săptămânii
trecute, primarul Craiovei, Mihail Genoiu,
amintind şi că toate urgențele medicale
erau trimise la Spitalul Clinic Județean din
Craiova.
Duminică DSP Dolj a emis avizul
ca spital suport pentru COVID pentru
clădirea din Sărari a Spitalului Filantropia,
rămânând să se stabilească exact modul în
care va funcţiona.
Eventualelor gravide cu COVID-19 ar
urma să li se asigure asistenţă medicală
la Spitalul „Filantropia” din Sărari. De
altfel, aici ar urma să se facă triajul tuturor
suspecţilor de COVID-19.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
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Harababură cu spălătoriile auto.
Poliţia Locală Craiova, acuzată de abuz
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Poliţia Locală Craiova este acuzată
de abuz şi aplicarea legii în mod
discreţionar. Este vorba despre
situaţia spălătoriilor auto din oraş.
Pe 23 martie, Comitetul Local
pentru Situaţii de Urgenţă a decis ca
din seara zilei de 24 martie spălătoriile
auto din oraş să fie închise, cu
excepţia spălătoriilor auto cu fise şi
a celor care sunt autorizate pentru
operaţiuni de dezinfecţie/deratizare/
decontaminare.
Numai că, în cazul spălătoriilor cu
fise, chiar dacă au rămas deschise,
şoferii prinşi în aceste locuri sunt
amendaţi, pe motiv că spălarea
maşinii nu ar reprezenta o urgenţă.
Pe de altă parte, Poliţia Locală
Craiova este acuzată de abuz
de reprezentanţii unor spălătorii
autorizate pentru dezinfecţie.
„Au venit şi ne-au spus să
închidem ca nu avem voie să
funcţionăm că aşa a decis Primăria.
Le-am cerut să ne spună concret ce
avem voie să facem şi ce nu. Le-am
explicat că avem aviz de la DSV, nu
i-a interesat. Au plecat spunând
că nu este nici o problemă apoi a
venit amenda prin poştă. Ulterior au
venit cei de la Poliţia Locală şi ne-au
cerut să închidem”, ne-a declarat
reprezentantul unei spălătorii auto
din Craiova.
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Omul i-a întrebat pe poliţiştii locali
de ce nu au venit mai întâi să pună în
vedere noile dispoziţii şi nu a primit
răspuns. A cerut explicaţii despre
modul în care poate funcţiona, nu a
primit răspuns.
„A trebuit să trimit oamenii în
şomaj tehnic în condiţiile în care legal
pot funcţiona, pot produce salariile.
În loc să dau bani la bugetul de stat,
acum iau. În plus, nu înţeleg de ce
au venit croiţi la spălătoria noastră,
dar pe alţii nu i-au căutat. Nu asta
ar fi problema. Problema este că nu
ne explică nimeni nimic”, a mai spus
reprezentantul spălătoriei auto.
Această firmă are contracte
în derulare cu o firmă privată de
Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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aplicată de Poliţia Locală a fost
aceeaşi. Unele firme au fost obligate
să închidă exact în ziua în care au
fost înştiinţate verbal despre noile
dispoziţii, trimiţând oamenii acasă
fără bani.
Acum toţi aşteaptă lămuriri de la
autorităţile locale.

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

11:00 - 16:30

Craiova

09:00 - 17:00

Fratoştiţa

PTA 1 Fratoştiţa - circ. 1

09:00 - 17:00

Maglavit

Maglavit, Hunia - integral, PT terţi: PT SA
Hunia, PT Pompe Apă Maglavit, PT Complex
Vaci Maglavit

08.04

08:00 - 12:00
13.04

Zona de întrerupere
PT 212 - cart. Sărari, strazile: H. Coandă,
Împăratul Traian, Al. Mirceşti, zona blocurilor:
P1 - P13, O1 - O7, lic. H. Coandă

08:00 - 13:00

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU

ambulanţă, care transportă pacienţi
la dializă, dar şi cu societăţi de
utilitate publică: „Mă sună în fiecare
zi să îmi spună că maşinile trebuie
spălate şi dezinfectate, iar eu nu ştiu
ce să le transmit”.
Reamintim că şi la spălătorii auto
care nu mai pot funcţiona metoda

PT 243 - străzile: Împăratul Traian, Anul
1848, Victoriei, Oituz, Sf. Apostoli, Înfrăţirii,
zona blocurilor: A, B, C, D, E, F, G, E 4, O 1,
C.T., H 3, H 7

PT 236 - str. Sărari, B.J.A.T.M., bl. R 1

11:00 - 16:30

Craiova

09:00 - 17:00

Fratoştiţa

PT 318 - străzile: Horia, Nanterre, zona
blocurilor: I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9,
I10, C4, C5, D9
PTA 1 Fratoştiţa - circ. 1

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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Dosarul executorului Drăgan, suspendat
la Înalta Curte de Casație și Justiție pe
perioada stării de urgență

Judecătorii Înaltei
Curți de Casație și
Justiție au suspendat,
pe perioada stării de
urgență, soluționarea
celui de-al doilea dosar
al executorului bancar
și judecătoresc Romeo
Costinel Drăgan, în care a
fost condamnat de Curtea
de Apel Craiova la 7 ani și
4 luni de pușcărie pentru
infracțiuni de corupție.
Drăgan a fost condamnat
definitiv, în luna aprilie
a anului trecut, tot de
ÎCCJ, la 1 an și 5 luni de
închisoare cu suspendare
pe durata unui termen de
încercare de 3 ani și 80 de
zile de muncă în folosul
comunității într-un alt
dosar.
Camelia SÂRBU

office@jurnalulolteniei.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție
a anunțat, la ultimul termen, că
suspendă judecarea apelului declarat
de executorul bancar și judecătoresc
Costinel Romeo Drăgan, în dosarul în
care a fost condamnat pe fond la 7 ani
și 4 luni de pușcărie pentru infracțiuni
de corupție, pe perioada stării de
urgență: „ Suspendat de drept în
baza art. 43 alin. 2 din Decretul
Preşedintelui României nr. 195/2020
privind instituirea stării de urgenţă pe
teritoriul României, pe toată perioada
stării de urgenţă”. Judecarea cauzei
se va relua la încetarea stării de
urgență sau atunci când vor permite
autoritățile, aceasta fiind o măsură de
prevenire a răspândirii îmbolnăvirii de
Coronavirus.
Reamintim că, în acest dosar,
inculpatul a fost arestat preventiv
pe 5 octombrie 2016, de magistraţii
Curţii de Apel Craiova, la propunerea
procurorilor Direcţiei Naţionale

Anticorupţie (DNA) – Serviciul
Teritorial Craiova. La sfârşitul lunii
noiembrie 2016, procurorii din cadrul
Direcţiei Naţionale Anticorupţie –
Serviciul Teritorial Craiova au anunţat
că au dispus trimiterea în judecată, în
stare de arest preventiv, a lui Costinel
Romeo Drăgan, la data faptelor
executor bancar şi judecătoresc,
acuzat de săvârşirea a zece infracţiuni
de abuz în serviciu dacă funcţionarul
a obţinut pentru sine sau pentru altul
un folos necuvenit (din care şase în
formă continuată).
În rechizitoriu, procurorii au
reţinut că: în perioada 2008 – 2015,
inculpatul Drăgan Costinel Romeo,
în calitatea sa de executor bancar
şi judecătoresc, prin nerespectarea
atribuţiilor de serviciu şi a dispoziţiilor
legale, a dispus în mod abuziv de
sumele de bani puse la dispoziţie de
datornici în dosarele de executare.
Astfel, din conturile bancare deschise
în acest sens, inculpatul a efectuat
transferuri de bani în conturile
personale, dar şi ridicări în numerar.
Mai mult, executorul judecătoresc,
folosind mecanismul de fraudare
de tip „suveică”, a utilizat o parte
din banii încasaţi de la unii dintre
datornici pentru a acoperi sumele
de bani scadente, ce li se cuveneau

unora dintre creditori. De precizat
este faptul că, pentru toate aceste
operaţiuni bancare inculpatul Drăgan
Costinel Romeo nu a întocmit nici
un fel de documente justificative,
iar prin nedistribuirea acestor sume
conform destinaţiei legale a fost
produs un prejudiciu în dauna
creditorilor implicaţi în procedurile
de executare silită care se ridică
la suma de 2.784.944,20 lei, au
comunicat reprezentanţii DNA –
Serviciul Teritorial Craiova. În cauză,
procurorii anticorupţie au instituit
măsura asigurătorie a sechestrului
asupra unor imobile ce aparţin
inculpatului Drăgan Costinel Romeo.
Dosarul s-a înregistrat pe 25
noiembrie 2016 la Curtea de Apel
Craiova, cu propunere de a se menţine
măsura preventivă şi asigurătorie
dispusă în cauză. Judecătorii de la
Curtea de Apel Craiova au constatat
atunci legalitatea şi temeinicia măsurii
arestării preventive a inculpatului.
Cauza a intrat în camera
preliminară, iar pe 31 ianuarie
2017 instanța a admis o parte
din excepțiile ridicate de inculpat,
constatând o serie de nereguli în
rechizitoriu cu privire la care au fost
anunțați procurorii anticorupție.
Între timp, printr-o hotărâre rămasă

definitivă pe 27 februarie la Înalta
Curte de Casație și Justiție, Costinel
Romeo Drăgan a fost plasat sub
control judiciar pentru o perioadă de
60 de zile. Anchetatorii au remediat
neregularitățile constatate de
instanță, rechizitoriul fiind analizat
din nou de judecătorul de cameră
preliminară de la Curtea de Apel
Craiova care, pe 9 martie 2017 a
decis că procesul poate începe.
Pe 18 aprilie 2018, Curtea de
Apel Craiova a pronunțat sentința
în dosar: „Contopeşte pedepsele
aplicate inculpatului Drăgan Costinel
Romeo în pedeapsa cea mai grea de
6 ani închisoare, la care se adaugă
un spor de o treime din cealaltă
pedeapsă, respectiv 1 an şi 4 luni
închisoare, în final inculpatul urmând
să execute pedeapsa principală de
7 ani şi 4 luni închisoare”, se arată
în încheierea de ședință a instanței.
Instanța a mai decis ca inculpatul să
achite despăgubiri și daune morale
în valoare de aproape 1.300.000
lei părților vătămate și 21.500 lei
cheltuieli judiciare către stat.
În plus, Înalta Curte de Casație
și Justiție a soluționat, tot în aprilie
anul trecut dosarul în care executorul
bancar și judecătoresc Costinel
Romeo Drăgan a fost condamnat pe
fond, de Curtea de Apel Craiova, la 1
an și 5 luni de închisoare cu executare
pentru fals material în înscrisuri
oficiale. Instanța a admis apelul
inculpatului și a dispus suspendarea
executării pedepsei: “Admite apelul
declarat de inculpatul Drăgan Costinel
Romeo împotriva sentinţei penale nr.
210 din 9 octombrie 2018 pronunţată
de Curtea de Apel Craiova - Secţia
penală şi pentru cauze cu minori.
Desfiinţează, în parte, hotărârea
atacată, numai sub aspectul modalităţii
de executare a pedepsei rezultante,
iar în rejudecare: În baza art. 91 din
Codul penal dispune suspendarea sub
supraveghere a executării pedepsei
rezultante principale de 1 an şi 5
luni închisoare aplicată inculpatului
Drăgan Costinel Romeo pe durata
unui termen de supraveghere de 3
ani”, se arată în hotărârea pronunțată
pe 12 aprilie 2019.
Pe lângă obligațiile impuse pe
perioada termenului de încercare,
Drăgan trebuie să execute și 80 de
zile de muncă în folosul comunității.
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Străzile din Târgu Jiu, dezinfectate!
E rândul scărilor de bloc

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Acțiunea de dezinfectare continuă
la Târgu Jiu. În weekend, străzile
au fost străbătute de autoutilitare,
cu scopul de a scăpa de bacterii.
Începând de luni, dezinfectarea
scărilor de bloc, dar și a trotuarelor
din oraș devine o prioritate.
Primarul orașului, Marcel
Romanescu, a făcut încă un apel
către cetățeni, prin care îi roagă să
respecte recomandările autorităților.
„Continuăm acțiunea de
dezinfectare la Târgu Jiu.
Autoutilitarele sunt, în acest moment,
pe străzile din municipiu. Astăzi, avem
în vedere partea de Nord a orașului,
până în zona Bulevardului Unirii.
Mâine, urmează partea de Sud, dar și
localitățile componente. Începând de
luni, începem dezinfectarea scărilor
de bloc, dar și a trotuarelor din oraș.
Reluăm, de asemenea, acțiunea
de dezinfectare a zonelor verzi și
a parcurilor. Implementăm toate
măsurile necesare în lupta cu noul
virus și facem toate eforturile pentru
a menține un climat de siguranță la
Târgu Jiu.
Ca de fiecare dată, fac un
apel către cetățeni să respecte
recomandările autorităților și să se

informeze doar din surse oficiale în
legătură cu această pandemie. Astfel
putem traversa mai ușor această
perioadă dificilă”, a transmis Marcel
Romanescu.
Edilul din Târgu Jiu a făcut o
foarte scurtă radiografie a situației
îmbomnăvirilor cu COVID19 și a ținut
să le mulțumească cetățenilor pentru
că au rămas în case.

„Până acum, în toate cazurile de
îmbolnăvire cu noul coronavirus, a
fost vorba despre persoane venite
din străinătate. Ca lucrurile să nu se
schimbe, trebuie să respectăm, cu
strictețe, recomandările specialiștilor
și măsurile impuse prin ordonanțele
militare. Îi felicit pe toți cei care au
rămas în casă. Au dat dovadă de
responsabilitate și au arătat că le

pasă. Știu că va fi tot mai greu, mai
ales că vremea se încălzește. Copiii
simt nevoia să se joace afară și este
tot mai dificil să îi facem să înțeleagă
pericolul la care s-ar expune dacă ies
din casă. Târgujienii au dat dovadă
de maturitate și responsabilitate
până acum. Rămânem în casă!”, a
fost mesajul primarului.

Fermierii nu vor mai plăti taxe pentru pășunat
pe terenurile municipiului Târgu Jiu

Crescătorii de animale nu vor mai
trebui să achite taxă de pășunat pe

terenurile ce se află în proprietatea
municipiului Târgu Jiu. Decizia,

din Consiliul Local, pentru a-i sprijinii
pe fermieri.
Cel care a venit cu propunerea
scutirii de impozit este viceprimarul
Aurel Popescu care susține că în felul
acesta fermierii sunt motivați să-și
continue activitatea.
„Am avut o discuție în acest sens
în ultima ședință de CL. Ținând
cont de situația în care ne aflăm
în această perioadă, am propus ca
taxele de pășunat pentru anul 2020
pentru pășunile aflate în proprietatea
Municipiului Târgu Jiu să fie zero lei.
Este un lucru care cred că îi
încurajează pe crescătorii de animale
și să îi sprijină în perioada aceasta,
perioadă în care trebuie să întindem
o mână de ajutor tuturor dacă avem
posibilitatea”, a declarat viceprimarul
valabilă pentru anul în curs, a fost Aurel Popescu, potrivit igj.ro.
luată în urma unui vot dat de aleșii
Cătălin ANGHEL
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Dispozitive cu soluţii dezinfectante,
montate în scările blocurilor din
Băile Olănești

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Scările blocurilor din Băile Olănești
sunt dotate cu dispozitive cu soluţii
dezinfectante, susține primarul
localității. Autoritățile locale au dat
startul și unei acţiuni de desinfecţie
a scărilor, dar şi a spaţiilor publice.
„În conformitate cu ordonanţa
militară nr.4/29.03.2020 art.6, UAT
Băile Olăneşti a asigurat montarea de
dispozitive cu soluții dezinfectante la
toate intrările blocurilor de locuințe și
a procedat la dezinfecţia scărilor de
bloc și a spațiilor comune existente.
Igienizarea se face prin pulverizarea
unei soluţii de hipoclorit de sodiu,
substanţă cu eficientă dovedită de
specialiştii COVID-19. Vă asigurăm
că, vom lua toate măsurile posibile
și în următoarea perioadă pentru a
stopa extinderea virusului” , susţine
primarul din Băile Olăneşti, ec.
Vasilache Vasile Sorin.

Podul peste pârâul
Sâmnic a fost finalizat
la Budeşti

Primarul din comuna Budeşti, Ion
Vlădulescu, a făcut recepţia lucărilor
la proiectul „Construire Pod peste
Pârâul Sâmnic în punctul DC 29
Androneşti, comuna Budeşti, judeţul
Vâlcea”. Proiectul a fost strict necesar
pentru locuitorii din comună, pentru
că aproape la fiecare ploaie puternică
îşi vedeau casele inundate şi treceau
pârâul Sâmnic cu mari dificultăţi.
„ Po d u l p o a t e f i f o l o s i t c a

alternativă de ieşire din localitate
pentru locuitorii din satul Androneşti,
dar şi pentru o parte dintre locuitorii
de la Budeşti. Odată cu acest pod
s-a dezvoltat întreaga zonă, iar
terenurile au devenind extrem de
interesante pentru agenţii imobiliari”,
a spus primarul Vlădulescu, potrivit
gazetavalceana.ro
Cătălin ANGHEL

Vâlcenii vor trimite citirea
contoarelor de energie
electrică telefonic sau
prin e-mail
Vâlcenii și restul oltenilor din
întreaga regiune vor fi nevoiți săși citească singuri contoarele și să
transmit informația prin telefon sau
prin e-mail. Această decizie a fost
luată pentru combaterea răspândirii
COVID19.
„În urma unei adrese transmise de
Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea
către Distribuţie Energie Oltenia
S.A. – prin care se sesiza faptul că
citirea contoarelor aflate în interiorul
locuinţelor râmnicenilor de către
personalul ADREM poate creşte riscul
răspândirii epidemiei de coronavirus –
furnizorul regional de energie electrică
a dispus ca preluarea indexurilor de la
clienţi să se facă, în această perioadă,
exclusiv prin telefon sau e-mail,
fără deplasarea fizică a cititorului la
contorul din teren”, se arată într-un
comunicat emis de Primăria Râmnicu
Vâlcea.
Măsura este valabilă pentru toţi

consumatorii din aria de operare,
respectiv judeţele Argeş, Dolj, Gorj,
Mehedinţi, Olt, Teleorman şi Vâlcea.
Municipalitatea Râmnicului transmite
mulţumiri, pe această cale, către
Distribuţie Energie Oltenia S.A. pentru
receptivitate şi pentru colaborarea de
care dă dovadă în aceste momente
dificile.
Cătălin ANGHEL
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Mehedinţeanul cu coronavirus,
plimbat cu Ambulanţa, a decedat

Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Un bărbat de 59 ani, din Mehedinţi,
internat la Infecţioase Craiova după
ce a fost diagnosticat cu COVID – 19,
a decedat. Bărbatul suferea şi de alte
afecţiuni. Este vorba despre bărbatul
plimbat două zile cu ambulanţa între
casa lui şi SJU Drobeta. Un asistent
de la SAJ Mehedinţi şi un şofer au luat
virusul de la el.
Şase angajaţi de la Ambulanţa
Mehedinţi au intrat în izolare la
domiciliu din 28 martie, după ce au
aflat că pacientul pe care l-au plimbat
două zile de la casa acestuia la spital

a fost confirmat cu coronavirus.
Reamintim că bărbatul a fost
dus cu Ambulanţa, pe 24 martie, la
Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Tr.
Severin-Secţia Boli Infecţioase, cu
deficiențe respiratorii majore. Medicii
de aici l-au trimis însă acasă şi i-au
recomandat tratament la domiciliu.
Două zile mai târziu, starea lui s-a
agravat. Omul a chemat din nou
Ambulanţa. A fost dus din nou la
Secția Boli Infecţioase, de unde a fost
trimis la Unitatea de Primiri Urgenţe.
În cele din urmă, pacientul fost testat
pentru COVID-19, rezultatul fiind
pozitiv. El a fost transferat la Spitalul
Ambulanţa Mehedinţi au protestat
de Boli Infecţioase Craiova. După ce
cerând ca şi ei să fie testaţi, nu doar
au aflat rezultatul, angajaţii de la
colegii lor din spital.
Procurorii au deschis o anchetă
în acest caz.
Este al doilea mehedinţean

Severinenii primesc peste
30.000 de pachete cu
produse de protecție

Cetățenii din Drobeta Turnu Severin
vor primi de săptămâna viitoare peste
30.000 de pachete cu produse de
protecție care acoperă strictul necesar
pentru fiecare familie din oraș.

Fiecare pachet va conține 4 măști
de protecție, 3 perechi de mănuși, 1
sticlă cu alcool sanitar, 1 sticlă produs
dezinfectant și o declarație pe propria
răspundere.
Produsele vor fi distribuite
începând de miercurea viitoare, pe
parcursul a aproximativ 10 zile, la
fiecare locuință din municipiu, susține
Marius Scrieciu, primarul Drobeta
Turnu Severin.
„Este un mic sprijin pe care vrem
să-l acordăm tuturor severinenilor și
în special celor care nu reușesc să
găsească aceste produse pe piață”,
a declarat edilul.
Cristina PLEȘOIANU

diagnosticat cu COVID-19 care
încetează din viaţă. Patru decese
au fost înregistrate până acum la
Infecţioase Craiova. Este vorba
despre doi pacienţi din Mehedinţi şi
doi din Dolj.

150 de angajați ai primăriei
din Drobeta Turnu Severin vor
fi trimiși în șomaj tehnic
Vor fi trimiși în șomaj tehnic 150
de angajați ai Primăriei Drobeta
Turnu Severin. Cei care vor intra
în șomaj sunt cei ce desfășoară
activități nejustificate în contextul
pandemiei.
Astfel, cei care lucrează la
instituții și direcții precum Palatul
Cultural „Teodor Costescu”, Direcția
Patrimoniu Istoric, Sala Polivalentă
sau Serviciul Creșe sunt vizați de
această măsură. Aceștia vor putea
reveni la muncă după ce situația
actuală va reveni la normal.

Măsura a fost luată cu scopul de
a redirecționa banii economisiți către
persoanele din oraș afectate de noul
virus, care au mai mare nevoie de
sprijin financiar în această perioadă.
„Suntem prima administrație
publică locală, care ia această decizie,
dar consider că este o dovadă de
responsabilitate, o hotărâre morală
și economică, care vine în sprijinul
întregii comunități severinene”, a
declarat Marius Scrieciu, primarul din
Drobeta Turnu Severin.
Cristina PLEȘOIANU

OLT

Primăria Slatina continuă dezinfectarea
spațiilor publice din oraș
Echipele Primăriei Slatina
desfășoară în continuare acțiuni
de dezinfecție pe trotuarele, aleile
și celelalte spații publice din oraș.
Primarul municipiului susține că
sănătatea cetățenilor este prioritară,
de aceea dezinfectarea se va face
periodic pe parcursul perioadei Stării
de Urgență.
Edilul dă asigurări și în privința
dispozitivelor cu soluții dezinfectante
din scările blocurilor și afirmă că vor

fi înlocuite și umplute periodic.
„Pentru siguranța dumneavoastră
vo m c o n t i n u a ș i vo m r e p e t a
procesele de spălare și dezinfecție
a carosabillului și trotuarelor, a
parcărilor și aleilor dintre blocuri,
și a stațiilor transportului public în
comun.
De asemenea vom continua
atât dezinfecția cât și înlocuirea și
umplerea dispozitivelor cu solutii
dezinfectante în toate scările

blocurilor de locatari de pe raza
municipiului nostru”, a scris Emil Moț,
primarul Slatinei.
Î n p re ze n t s u n t 1 1 c a z u r i
confirmate cu noul coronavirus în
Olt, ultimele trei fiind din Slatina. Este
vorba de tatăl și bunicii copilului de
un an și două luni, confirmat pozitiv
în urmă cu șase zile.
Cristina PLEȘOIANU
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Dezinfecţia în scările de bloc, sistată

Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Dezinfecţia în scările de bloc din
Craiova a fost sistată după ce Direcţia
de Sănătate Publică (DSP) Dolj a
interzis folosirea unui produs pentru
care în urmă cu câteva zile dăduse
undă verde. A şi amendat Salubritatea
pentru folosirea lui.
Este vorba despre produsul biocid
Aldezin, produs comercializat și
utilizat, sub alte denumiri, și în țări
din Uniunea Europeană, dar şi în alte
oraşe din ţară, inclusiv în Bucureşti,
conform reprezentanţilor societăţii de
salubritate din Craiova.
„Activitatea de dezinfecție a
scărilor de bloc din municipiul Craiova,
demarată în data de 31.03.2020
la solicitarea Primăriei Municipiului
Craiova, a fost suspendată după ce
inspectorul-șef din cadrul Serviciului
Control al Direcției de Sănătate
Publică Dolj a interzis folosirea
produsului biocid Aldezin, utilizat de
SC Salubritate Craiova SRL în procesul
de dezinfecție a scărilor de bloc din
municipiul Craiova și, în 03.04.2020, a
sancționat contravențional operatorul
cu o amendă între 5.000-10.000 lei
pentru nerespectarea domeniului
de utilizare și ariei de aplicare a
substanței, expuse în avizul emis de
Comisia Națională pentru Produse
Biocide. Precizăm faptul că, anterior
demarării procesului de dezinfecție
a spațiilor comune din condominii,
SC Salubritate Craiova SRL, în
calitate de operator autorizat pentru
prestarea serviciului de dezinfecție
în municipiul Craiova, a solicitat în
scris acordul Direcției de Sănătate
Publică Dolj pentru utilizarea acestui
produs, acord pe care l-a primit în
data de 25.03.2020 prin adresa cu
numărul 5649/25.03.2020. De altfel,
în baza acestui răspuns, operatorul
a procedat la achiziția produsului,
singurul disponibil identificat pe piață.
Prin urmare, SC Salubritate
Craiova SRL a fost sancționată
contravențional în data de 3 aprilie
2020 de către aceeași instituție care
și-a dat acordul pentru utilizarea
produsului în data de 25 martie 2020”,
au transmis reprezentanţii societăţii
de salubritate.
Po t r i v i t a c e s t o r a , p â n ă l a
suspendarea activității, echipajele
societății au efectuat dezinfecția întrun număr de aproape 500 de scări de
bloc din municipiul Craiova, situate în
zona centrală și în cartierul Craiovița

Nouă. În cazul unor asociații din
Craiovița Nouă, dezinfecția avusese
deja loc și fusese executată de către
operatori privați care au folosit
produsul Aldezin.
„Menționăm că Aldezin, biocid cu
efect bactericid, fungicid și virulicid,
cu aviz valabil până în anul 2024,
a fost utilizat în această perioadă
pentru dezinfecția scărilor de bloc
în mai multe unități administrativteritoriale din țară, printre care se
numără București (în sectorul 2).
Aldezin este un produs comercializat
și utilizat, sub alte denumiri, și în țări
din Uniunea Europeană.
Având în vedere dificultățile
întâmpinate în achiziția de
dezinfectanți autorizați conformi, pe
fondul lipsei stocurilor la toți furnizorii
contactați, SC Salubritate Craiova
SRL nu poate estima în prezent data
la care poate fi reluată operațiunea
de dezinfecție a scărilor de bloc din
municipiu.
Ne cerem scuze pentru această
situație însă asigurăm cetățenii
municipiului că depunem toate
eforturile pentru găsirea unor

soluții care să asigure îndeplinirea
obligațiilor instituite prin Ordonanța
Militară nr. 4/29.03.2020 într-un timp
cât mai scurt”, transmite Salubritatea.
DSP a găsit vinovatul – un angajat
Reprezentanţii Direcţiei de
Sănătate Publică Dolj spun că
amenda a fost aplicată de Inspecţia
Sanitară.
„Salubritatea Craiova a fost
amendată, dar nu de DSP Dolj, ci de
Inspecția Sanitară de Stat. Este vorba
de o structură în cadrul DSP, aflată
sub coordonarea directă a Inspecției
Sanitare de Stat de la Ministerul
Sănătății. La data de 1 aprilie au avut
o acțiune tematică de verificare a
utilizării substanțelor biocide și atunci
au constatat că produsele utilizate nu
aveau indicație pentru folosirea lor ca
dezinfecție în spații închise. Aceste
produse biocide sunt înregistrate
într-un registru al biocidelor, un
registru național care este public, iar
substanța utilizată nu avea această
indicație. Produsul utilizat nu era
avizat pentru dezinfecția suprafețelor
și spațiilor închise. El este avizat

pentru spații închise, cu care oamenii
nu vin în contact”, a afirmat doctorul
Ştefan Popescu, purtător de cuvânt
al DSP Dolj.
A fost demarată totuşi o anchetă
administrativă după ce s-a găsit
responsabilul pentru aviz – un
angajat al DSP Dolj.
„Nu trebuia să dea acordul
pentru soluție. Oricine folosește
aceste substanțe trebuie să consulte
Registrul cu Biocide care este public
și care spune clar indicațiile pe
care le are fiecare biocid care este
înregistrat și aprobat acolo. În acest
caz, avizarea nu o dă DSP, ci Agenția
Națională care are publicat acest
registru”, a mai spus Popescu.
Dezinfecţia în scările de bloc
din toată ţara a fost dispusă prin
Ordonanţă Militară, pentru a preveni
răspândirea coronavirus.
Grupul de Comunicare Strategică
anunță că, până duminică 5 aprilie,
în România, au fost confirmate 3.864
de cazuri de persoane infectate cu
virusul COVID – 19 (coronavirus). În
Dolj, sunt 27 de oameni confirmaţi
cu coronavirus.
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TVR 1

07:00		Telejurnal matinal
09:00		Telejurnal
09:45		Teleshopping
10:00		Ediţie specială
11:00		Yanxi,
		
palatul suspinelor (R)
12:00		Telejurnal
12:30		Teleshopping
13:00		Ediţie specială
13:15		Discover Romania
13:30		Pofticioşi, la cratiţă!
14:00		Telejurnal
15:00		Maghiara de pe unu
16:00		Maghiara de pe unu
17:00		Yanxi, palatul suspinelor
18:00		Nadine
19:00		Telejurnal
19:45		Sport
19:55		Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:00		Legende şi mistere
22:30		Dosarele extratereştrilor
23:00		Telejurnal
00:00		Fotbal:
			Germania - Argentina
02:40		Legende şi
			mistere (R)
03:10		Dosarele
			extratereştrilor (R)
03:30		Sport (R)
03:40		Telejurnal (R)
04:30		Vorbeşte corect! (R)
04:35		Replay (R)
05:25		Pofticioşi, la cratiţă! (R)
05:55		Imnul României
06:00		România 9 (R)

HBO

07:30		O familie modernă
07:55		Aquaman
10:15		Harry Potter și
		
Piatra Filozofală
12:45		Harry Potter și
		
Camera Secretelor
15:25		Dora în căutarea
		
Orașului Secret
17:05		Regele Leu
19:00		Spune-mi o poveste
20:00		Westworld
21:05		MEG: Confruntare
		
în adâncuri
23:00		Regina rea
00:30		Misterele rebusului:
			un puzzle mortal
01:55		Sin City
04:00		Complotul
			împotriva
		
Americii
05:05		Krypton
06:00		Șapte
		
suflete

PROGRAME TV
PRO TV

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		Parteneri
			neobișnuiți
22:30		Ştirile Pro Tv
23:00		Taken 3: Teroare
			 în L.A. (R)
01:15		Parteneri
		
neobișnuiți (R)
03:00		Vorbeşte
			lumea (R)
05:00		Ce spun
		
românii (R)
06:00		Ştirile
		
Pro Tv

PRO CINEMA

07:30		Brigada Pestriță
09:15		La bloc (R)

11:45		Uite cine cu
			cine vorbeşte (R)
13:45		Rapirea lui King
15:45		Ultima aventură
18:15		La bloc
20:30		Adevarul intunecat
22:45		Liceul groazei
00:45		Adevarul intunecat (R)

ANTENA 1

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

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

KANAL D

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		Survivor Romania
23:00		FanArena
01:00		Știrile Kanal D (R)
02:00		Puterea
			dragostei (R)
04:30		În căutarea
			adevărului (R)
06:00		Teleshopping (R)
06:30		Pastila
			de râs
06:45		Știrile Kanal D (R)

PRIMA TV

07:20		Răzbunarea
		
haiducilor (R)
09:30		Teleshopping
10:00		Constantin 60’ (R)
11:00		Teleshopping
11:30		Cu lumea-n cap (R)
12:00		Teleshopping
14:00		Sănătate
			cu stil
14:30		Teleshopping
15:05		Focus
16:00		Capri
17:00		Sacrificii în
		
numele iubirii
18:00		Focus 18
19:00		Trăsniți
20:00		Cei 7 glorioși
22:00		Starea naţiei

23:00		Trăsniți (R)
00:00		Cei 7 glorioși (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

NAŢIONAL TV

09:45		Dragoste si ura (R)
10:45		Vouă
11:45		Baronii (R)
12:45		Teleshopping
13:00		Ştiri Naţional TV
13:15		Vouă
13:30		Baronii
14:00		Teleshopping
14:15		Tradiţii de la bunica
16:00		Teleshopping
16:15		Destine rătăcite (R)
17:15		Noblețe
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Dragoste si ura
21:00		Dragonul verde
23:15		Imperiul
00:15		Femeia cu
			cravată neagră (R)
02:30		Spune-mi adevărul (R)
04:30		Baronii
05:00		Ştiri Naţional TV (R)
05:30		Baronii
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PRO 2

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)

PRO X

07:00		Stiri Sport.ro
08:45		Teleshopping
09:00		Ora exacta in sport (R)
10:00		Stiri Sport.ro
10:45		Ora exacta in sport
12:30		Teleshopping
13:00		Ora exacta in sport (R)
15:45		Teleshopping
16:00		Marea țăcăneală (R)
17:00		Prietenii tăi (R)
18:00		M.A.S.H.
19:00		Marea țăcăneală
20:00		O familie modernă
20:30		Prietenii tăi
22:00		24 de ore
23:00		Da-i bataie!
		
Local Kombat
00:00		Stiri Sport.ro
01:00		Ora exacta
		
in sport (R)
03:00		La bloc
05:00		Ora exacta
		
in sport (R)

DISCOVERY CHANNEL

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		Goana după aur
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		Ed Stafford:
			Care scapă primul?
22:00		Insula lui Bear Grylls
23:00		Pandemia: COVID 19
00:00		Expediţii în necunoscut
01:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
01:55		Mistere la muzeu
02:50		Ed Stafford: Care
			scapă primul?
03:45		Insula lui
			Bear Grylls
04:40		Maşini pe alese

EUROSPORT

07:30		Haltere: CE
09:30		Ciclism: CM
11:00		Haltere: CE
13:00		Formula e:
		
Campionatul FIA
13:30		Ciclism pe pistă: Seria
			Celor Şase Zile
14:30		Ciclism: Seria Pro
15:30		Ciclism: CM
19:10		Ştirile Eurosport
19:15		Haltere: CE
21:45		Fotbal: Premier League
00:00		Călărie: Liga Globală
			a Campionilor
00:30		Jocurile olimpice:
		
Pretutindeni
01:00		Jocurile olimpice:
			Avanpost olimpic
01:30		Jocurile olimpice:
			Combustibil original
02:30		Ciclism: CM
04:00		Haltere: CE
06:00		Ciclism: CM

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Daca ai copii, te-ai putea
simti un pic suprasolicitat si
coplesit. Daca nu, probabil
constrangerile si cerintele vietii
tale profesionale cantaresc
foarte mult in mintea ta . Nu
trebuie sa iti faci griji.

Te simti infiorator in ultima
vreme? Nu te speria, pentru ca
starea ta de spirit proasta nu
va dura. Colaboratorii observa
schimbarea ta in personalitate,
dar totusi te trateaza cu respect
si seriozitate.

Cat de greu trebuie sa
muncesti pentru a-ti atinge
scopurile!
Este ca si cum ai transporta
un sac de nisip supraincarcat si
fiecare pas necesita un efort
urias!

Ai putea avea un indemn
sa inventezi lucruri noi. Te simti
obligat sa creezi ceva in domeniul
artistic, tehnic sau filosofic.
Daca ti-ai si acorda suficient
timp pentru a urmari aceste idei,
ar fi minunat!

In general, vii cu raspunsul
perfect, inteligent, chiar daca este
prea tarziu. Impulsul si intuitia ocupa
un loc din spate pentru a te controla
excelent. Ziua aceasta prezinta o
ocazie minunata de a da drumul
la inhibitia care uneori te incurca.

Te consideri destul de
modern in gandirea ta, nu-i
asa? Dar ai reusit cu adevarat
sa respingi traditia in intregime?
Ai scapat de toate conventiile
invechite care au limitat
generatiile anterioare?

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Exista o probabilitate sa ai un
usor conflict in cariera. S-ar putea
sa ai de-a face cu un coleg de
serviciu care te calca pe degetele
de la picioare sau va face tot
posibilul sa iti puna bete in roate
in ceea ce faci.

De cateva saptamani abia
acum ai inteles ca fiecare zi
aduce partea sa de constrangeri.
De exemplu, astazi ai putea simti
indoieli cu privire la aspectul
tau fizic. Iti pui la indoiala
atractivitatea?

Aceasta este o zi in care
trebuie sa te gandesti la viata ta
privata. Astepta-te sa fii deosebit de
sensibil la toate tipurile de cereri din
partea celor apropiati. Ai puterea de
a crea o mai mare armonie acasa,
in special in relatia ta.

Astazi poate fi o zi relaxanta,
cu conditia sa depui eforturile
necesare pentru a face fata
restrictiilor materiale. Nu ti-ai dori
nimic mai bun decat sa-ti petreci
mare parte din zi planificand
activitati distractive pentru viitor.

Astazi exista multe lucruri
in mintea ta. In ultimele trei
saptamani ai analizat relatiile
tale la un nivel destul de
profund. Oameni noi cu
calitati atractive ar putea sa te
ispiteasca sa faci o schimbare.

Dupa cateva zile care au
fost un pic serioase, astazi te
trezesti cu o inima usoara si
energie nelimitata! Capacitatea
ta de seductie va fi la apogeu,
asa ca de ce sa nu o folosesti in
avantajul tau?
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Purtarea măştii poate reduce
răspândirea virusului care cauzează
COVID 19 în comunitate

Când am vorbit la începutul
pandemiei despre purtarea măștii de
persoanele din stradă, idea generală
pe plan mondial a fost că acest lucru
nu are rost și au existat explicații
pertinente de ce să nu devină
purtatul măștii o practică generală,
aceasta fiind recomandată numai
persoanelor cu simptome. Unul din
considerente a fost și lipsa majoră a
măștilor și necesitatea în primul rând
de a le asigura personalului medical.
Recent însă, luând în considerare
modul de răspandire a virusului
inclusiv de la persoane infectate
dar asimptomatice, mai multe
autorități pe plan internațional
au început să recomande purtatul
măștii, sau a orice altă formă de
material de protecție pentru nas și
gură, oriunde mergem în spațiile
publice, în mijloacele de transport în
comun sau când suntem la întâlnire
cu alții. Dovezile recente arată că
acest comportament poate reduce
răspândirea virusului care cauzează
COVID 19 în comunitate.

Este cunoscut faptul că nu prea
găsim măști simple în piață și faptul
că în cazul în care găsim prețurile pot
fi exorbitante. De aceea au început
să apară alternative ce pot fi realizate
acasă de oricine ca să le poarte când
iese din casă.
Va dura până ne vom obișnui
cu această practică dar din ce văd
și din informațiile pe care le avem,
ar fi bine să începem să aplicăm
această practică cât de repede
posibil, indiferent de cine ar râde
de noi și cât de haios sau ciudat am
arăta.
Măsurile luate până acum de
autoritățile din România au fost unele
cu impact pozitiv, purtarea măștii sau
a orice material care poate împiedica
ca particolele care se răspandesc
când vorbim, tușim sau strănutăm, să
ajungă la alții sau la noi și să ducă la
răspândirea virusului, ar fi o măsura
suplimentară care să vină în sprijinul
celor care se luptă cu acest virus și în
sprijinul nostru a tuturor pentru a ne
proteja și a proteja pe alții.

Aduceți-vă aminte, nu este
nevoie de mască medicală ca să
vă protejați și să protejați pe alții...
puteți improviza!
Totodată dacă faceți acest lucru
și vă confecționați o mască acasă,
PUBLICITATE

nu uitați să o spălați zilnic când vă
întoarceți acasă, și să o călcați.
Nu uitați că numai împreună
putem învinge acest virus!
Raed Arafat,
secretar de stat MAI
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Federalii români au convins FIFA:
Fotbaliștii născuți în 1997 vor fi eligibili

După ce Federația Română de
Fotbal s-a adresat FIFA pentru
confirmarea jucătorilor eligibili la
Jocurile Olimpice Tokyo, forul de la
Zurich a anunțat că, deși competiția
se va desfășura în 2021, pot fi
prezenți jucătorii care au obținut
calificarea.
Pe 27 martie, FRF s-a adresat
FIFA cu privire la situația jucătorilor
cu drept de joc la Jocurile Olimpice

ediția Tokyo, solicitând confirmarea
dreptului de participare pentru
fotbaliștii născuți în anul 1997, chiar
dacă aceștia nu se vor mai încadra
la anul în categoria U23, ca efect
al amânării competiției. FIFA a
confirmat propunerea FRF printr-un
comunicat emis în urma ședinței
grupului de lucru dedicat impactului
pandemiei COVID-19.
„Am decis să păstrăm criteriile de

eligibilitate originale, mai exact vor Române de Fotbal, Răzvan Burleanu,
avea drept de joc fotbaliștii născuți anunțase că susține demersul FRF
începând cu 1 ianuarie 1997 plus trei la FIFA.
jucători fără limită de vârstă”, a fost
mesajul FIFA, conform informațiilor
prezentate de Federația Română de
Fotbal.
Cu o zi înainte ca decizia FIFA
să fie luată, Aleksander Ceferin,
președintele UEFA, printr-o scrisoare
adresată președintelui Federației

DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare Sudoku, Vineri 3 Aprilie 2020

Rezolvare integramă, Vineri 3 Aprilie 2020
O, C, ASTRA, MARON, RAM, S, RUP, P, T, STIA, AVARE,
ARMATA, EU, OL, PLANTAT, CREAT, ELO, VIE, TERMEN,
TATU, PASI, CELAR, U, IVI, BAZA, VALE, METIL.
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Mutu debutează pe banca tricolorilor
mici în luna noiembrie

UEFA a decis ca meciurile din
preliminariile EURO U21, programate
în martie și iunie 2020, să aibă
loc în luna noiembrie 2020. Astfel,
selecționata noastră va disputa
partida cu Danemarca, pe teren
propriu, în noiembrie.
În aceste condiții, partida cu
danezii, care inițial trebuia să se
desfășoare pe 31 martie, va fi acum
ultimul joc de calificare pentru
Campionatul European. Programarea
celorlalte partide, cele din septembrie
PUBLICITATE

și octombrie, nu a suferit modificări.
Data meciului nu a fost încă stabilită.
Ultimele jocuri din grupă, din motive
sportive, trebuie să se desfășoare în
aceeași zi, conform regulamentului.
Astfel, urmează ca toate cele 6
federații să se înțeleagă asupra datei
de disputare.
Naționala U21 a României ocupă
locul secund în grupa 8. Campania
de calificare se va încheia acum
în luna noiembrie 2020, pe teren
propriu, contra Danemarcei, liderul

actual al grupei. Începând cu EURO
2021, la turneul final vor participa 16
echipe. Pe lângă cele două formații
gazdă, Ungaria și Slovenia, se vor
califica direct cele 9 câștigătoare

PUBLICITATE

ale grupelor și cel mai bun loc doi.
Celelalte 8 formații clasate pe locul
secund vor disputa între ele un baraj
în dublă manșă pentru celelalte 4
locuri disponibile.
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CSU Craiova ar putea lăsa Poli Iași
fără licență!

Război între olteni și moldoveni pentru ultima tranșă din transferul lui Kamer Qaka
Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
Cluburile din Liga 1 își fac în
această perioadă dosarele de
licențiere pentru următorul sezon,
având dead-line pentru depunere
30 aprilie. Între ele și Poli Iași, care
a realizat că nu ar îndeplini criteriul
financiar, unde ar mai avea nevoie
de 80.000 de euro. Moldovenii au
posibilitatea să mai acopere din deficit
în condițiile în care Craiova lui Rotaru
plătește ultima tranșă din transferul
albanezului Kamer Qaka.
În cadrul emisiunii Fan România,

Mihai Rotaru, patronul celor de la
CSU Craiova, a recunoscut că în
conturile clubului sunt, în acest
moment, vreo 400.000 de euro. Dar
patronul formației oltene calculează la
centimă pentru a nu ajunge în colaps
financiar. Banii ar acoperi salariile pe
următoarele două luni ale jucătorilor,
așa că finanțatorul nu se grăbește să
plătească datoria către Poli Iași, fiind,
în mod logic, preocupat de soarta alor
săi. „Nu pot să ne dea banii la timp. Va
trebui să mai așteptăm o lună, două”,
a anunțat președintele ieșenilor,
Ciprian Paraschiv, pe facebook.
În cele din urmă, și Craiova lui
Rotaru este în aceeași situație cu

Toate măsurile luate de
CSU Craiova pentru a
evita colapsul financiar!

Oltenii au luat măsuri pentru a diminua efectele
pandemiei care a afectat întreaga planetă
Mihai Rotaru a căutat să nu umble
la contractele jucătorilor săi, dar să
mențină un echilibru financiar al
clubului pe perioada coronavirusului.
La emisiunea Fan România, patronul
CSU a prezentat măsurile pe care
le-a luat.
A scutit două luni de salarii,
bani ce ar urma să fie recuperați de
jucători peste un an. „Jucătorilor
le-am oferit două opțiuni, care nu
presupun să piardă bani. Au fost
două scenarii din care jucătorii au
putut alege. Unul presupune ca nu
de acum, ci în lunile mai, iunie, iulie,
august să primească 50% din salarii
și să recupereze în aprilie, alții au
ales să nu primească banii în lunile
iunie și noiembrie, iar în aprilie să fie
recuperați banii. Dacă sunt jucători
care au 500-2000 euro, acolo nu
umblăm la salarii”, a spus Rotaru.
Totodată, și-a amenințat jucătorii
cu șomajul tehnic în cazul în care nu
respectă programul pe pandemie:
„Toți jucătorii sunt acasă, noi am fost
primii care am trimis străinii acasă,
de pe 14 martie. Fiecare jucător are
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moldovenii în acest moment, având
de primit. Și, spre deosebire de Poli
Iași, gruparea olteană are de încasat
de 100 de ori mai mult, tranșe din
transferurile lui Alex Mitriță și Vladimir
Screciu. „Craiova în acest moment a
ajuns la o semi-autofinanțare. Avem
în conturi undeva la 2 milioane de lei.
De încasat avem undeva la 5 milioane
de euro numai din transferuri, dar

nu știm când vor veni banii. În
privința drepturilor TV, am mai avea
de primit vreo 350.000 de euro, dar
s-a comunicat că până nu se reia
campionatul nu se plătește”, a spus
Rotaru la Fan România.
Așadar, e plauzibil ca oltenii, la o
eventuală încasare de la New York
City FC ori din Belgia să-și plătească
rapid datoria față de Poli Iași.

un program, ei sunt monitorizați în
acest moment. Săptămâna trecută au
avut trei zile de programe individuale,
de acasă, iar de săptămâna viitoare
vor fi monitorizați pe skype, să fim
siguri că nu sar coarda. Cine nu-și
face programul, nu trimite video,
i-am anunțat: nu-și primește nici
un salariu. E în șomaj tehnic și la
revedere. Dar ai noștri sunt băieți
cuminți”.
O altă măsură are în vedere
micșorarea schemei de personal: „Nu
am micșorat contracte. Avem în plan
să restructurăm câteva posturi, dar
nu e vorba de jucători. Avem în plan
să restructurăm 5, 6, 7 persoane”.
Chiar dacă nu există certitudini cu
privire la reluarea fotbalului, Rotaru
are planuri și după ce se încheie
pandemia: „Staff-ul muncește, face
programele de antrenament, se
pregătește pentru diversele scenarii.
Se uită pe jucători, pentru că vrem să
mai aducem în vară unu-doi jucători.
Vrem să ne întărim, viața merge
înainte”.
Cosmin COJOCĂREANU

SLATINA 16/2oC TÂRGU JIU

16/20C

SEVERIN 17/3 C RM. VÂLCEA 17/0 C
o

o

4.8286
231.4961

4.4674
5.4858

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfântul Eutihie, patriarhul
Constantinopolului

