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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

16.04
09:00 - 17:00 Fratoştiţa PTA 1 Fratoştiţa - circ. 3
09:00 - 17:00 Dioşti PTA 1 Dioşti
09:00 - 17:00 Terpeziţa PTA Lazu, PTA SMA Lazu

Striptease cu minore la Caracal. 
Patronii clubului, la judecată

Procurorii DIICOT au 
anunţat trimiterea în 
judecată a patronilor de 
la clubul de noapte din 
Caracal care foloseau 
minore. Dacă iniţial 
procurorii vorbeau şi 
de prostituţie, acum 
aduc doar acuzaţii de 
pornografie infantilă.

Patroana clubului, Corina Tufiş, 
fratele acesteia, Marian Tufiş, şi 
soţia lui, Bianca Tufiş, toţi din 
Caracal, dar şi un tânăr de 23 ani, 
din Merişani-Argeş, care se ocupa 
de racolarea minorelor, au fost 
trimişi în judecată pentru săvârşirea 
infracţiunilor de constituire de grup 
infracţional organizat şi pornografie 
infantilă. Acuzaţiile de proexenetism 
au dispărut.

“Prin actul de sesizare s-a 
reţinut faptul că, la sfârşitul anului 
2016, inculpaţii au constituit un 
grup infracţional organizat prin 
deschiderea unui club de striptease 
în oraşul Caracal în scopul săvârşirii 
infracţiunii de pornografie infantilă, 
unde persoane de sex feminin minore 
au efectuat spectacole pornografice, 
dansând dezbrăcate şi mimând actul 

sexual, pentru a realiza venituri.
Membrii grupului infracţional 

organizat au îndemnat mai multe 
persoane vătămate minore să danseze 
îmbrăcate sumar, dar şi dezbrăcate, 
efectuând mişcări senzuale, mimând 
actul sexual, realizând spectacole 
pornografice în clubul de pe raza 
oraşului Caracal, atât în faţa clienţilor 
în club, cât şi în separeurile acestuia, în 
folosul membrilor grupului infracţional 
organizat care au obţinut venituri ce 
nu pot fi cuantificate având în vedere 
fluctuaţia clientelei”, potrivit DIICOT.

Dosarul a fost înaintat spre 
competentă soluţionare Tribunalului 
Olt.

În februarie, când i-au reţinut pe 
cei patru, procurorii arătau că fetele 
erau învăţate să înveţe să danseze la 
bară, dar şi cum să convingă clienţii 
să consume cât mai multe băuturi în 
club. În cazul în care clienţii doreau 
să întreţină relaţii sexuale cu fetele, 
îi duceau în separeu şi îi minţeau că 
sunt majore. Preţul pentru o partidă 
era 200 lei.

„În urma cercetărilor efectuate 
a rezultat faptul că minorele erau 
obligate să înveţe să danseze la bară, 
să determine clienţii să consume de la 
bar cât mai multe băuturi şi, în cazul 
în care aceştia doreau să întreţină 
relaţii sexuale, îi conduceau în diferite 
separeuri unde contra sumei de 200 
lei întreţineau raporturi sexuale, 
minţind clienţii că au vârste cuprinse 
între 18 şi 19 ani.

Liderii grupului infracţional încasau 

banii pentru partidele sexuale, iar 
dimineaţa fetele primeau un salariu de 
200 lei, un comision din consumaţie 
şi jumătate din banii obţinuţi în urma 
întreţinerii de raporturi sexuale contra 
cost”, arăta DIICOT.

Fetele care voiau să plece ar fi fost 
sechestrate şi bătute.

Oamenii legii au făcut, în februarie, 
opt percheziţii în acest caz, în Olt şi 
Argeş. La descinderi au fost găsite 
7 fete, între care 4 minore. Tinerele 
erau cazate într-un spaţiu din spatele 
clubului, iar în urma audierilor s-a 
stabilit că erau folosite până la 
epuizare. Dacă încercau să plece, 
erau bătute şi sechestrate.

În urma percheziţiilor, anchetatorii 
au ridicat, între altele, mai multe 
filmări ale camerelor de supraveghere 
din club. Surse apropiate anchetei 
spun că patronii clubului de noapte 
montaseră camere video chiar şi în 
separeuri şi şi-ar fi filmat clienţii.

Prostituţie sub nasul Primăriei
Clubul de noapte funcţiona într-un 

imobil închiriat de la SC Administrarea 
Domeniului Public şi Privat (ADPP) 
SRL, din subordinea municipalităţii, 
după cum a declarat primarul din 
Caracal, Liviu Radu.

„Este un spaţiu al primăriei ca 
şi proprietar, numai că noi, toată 
clădirea, subsol, parter şi etaj, am 
dat-o în administrare ADPP-ului, 
adică o societate care se ocupă cu 
partea asta de cimitir, construcţii... 
Este un SRL, dar este sub conducerea 
Consiliului Local. Iar ei folosesc o 

parte din birouri, iar partea pe care 
nu o folosesc au închiriat-o. Aici este 
şi clubul ăsta. Are toate autorizaţiile 
de funcţionare. Noi când le-am 
închiriat au spus că vor să facă un 
bar şi un club, dar e treaba lor ce fac 
acolo. Acum câteva ore am aflat şi că 
patronii au cumpărat, la 50 de metri, 
şi un etaj unde funcţiona un hotel. 
Noi ne uităm doar ca documentele 
care vin să fie ok din punct de vedere 
juridic. Nu ştiu cât plăteau chirie, 
e stabilită prin Consiliu Local. E un 
contract perfect legal, fără probleme”, 
a declarat primarul Liviu Radu.

Hotelul cu pricina ar fi fost folosit 
pentru cazarea dansatoarelor.

Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro
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Procesul doljenilor care au obținut 
ilegal fonduri de la APIA cu ajutorul
 unui funcționar de la Primăria Valea 

Stanciului a fost suspendat
Procesul soților acuzați că 
au obținut ilegal bani de 
la APIA, aproape 300.000 
lei, cu ajutorul unui 
funcționar al Primăriei 
comunei doljene Valea 
Stanciului, care a și fost 
condamnat pentru acest 
lucru, a fost suspendat 
pe perioada stării de 
urgență. Funcționarul a 
primit 2 ani de închisoare 
cu suspendare și 60 de 
zile de muncă în folosul 
comunității, după ce a 
ajuns la o înțelegere cu 
procurorii.

Tribunalul Dolj a decis suspendarea 
procesului în care OLARU NICOLAE, 
aflat în stare de deținere, și OLARU 
CAMELIA sunt judecați pentru 
săvârșirea infracțiunii de folosirea 
sau prezentarea de documente 
ori declarații false, inexacte sau 
incomplete, dacă fapta are ca rezultat 
obținerea pe nedrept de fonduri 
europene în formă continuată: „În 
conformitate cu dispoziţiile Hotărârii 
nr. 192/12.03.2020 a Secţiei pentru 
Judecători a Consiliului Superior 
al Magistraturii, coroborat cu cele 
cuprinse în Hotărârea nr.5 din 
11.03.2020 a Colegiului de Conducere 
al Tribunalului Dolj şi cele cuprinse în 
art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195 din 
16.03.2020 dispune suspendarea de 
drept a cauzei”.

R e a m i n t i m  c ă ,  p o t r i v i t 
rechizitoriului întocmit de procurorii 
DNA Craiova: „În perioada 23 mai 
2008 – 15 mai 2014, inculpații Olaru 
Nicolae și Olaru Camelia, în calitate 
de reprezentanți ai unei persoane 
fizice autorizate (PFA), au depus 
cu rea-credință la Agenția de Plăți 
și Intervenție pentru Agricultură 

Tragedie în Craiova. 
Copil căzut de la etaj

Un copil de un an şi şapte luni 
şi-a pierdut viaţa după ce a căzut 
de la etajul 7, dintr-un bloc din zona 
Consul, Craiova. Medicii nu au mai 
putut face nimic pentru a-i salva 
viaţa.

„Echipajul SMURD a fost solicitat 
să intervină pentru acordarea primului 
ajutor medical calificat unei persoane 
căzute de la înălțime. Ajunși la fața 
locului echipajul medical a constatat 
că este vorba de un copil căzut în 
gol de la înălțime căruia au încercat 
să-i acorde ajutor medical dar, din 

toate eforturile depuse de medici 
și paramedici, nu au mai putut face 
nimic”, au transmis reprezentanţii 
ISU Dolj.

Potrivit Poliţiei, „din primele 
cercetări a rezultat faptul că acesta 
s-ar fi aflat într-o cameră împreună 
cu fratele său de 9 ani, în timp ce, 
într-o altă cameră a apartamentului 
se aflau mama și bunica acestuia”. 
Poliţiştii au întocmit în acest caz un 
dosar penal pentru ucidere din culpă.

Eliza RADU

(A.P.I.A.) mai multe documente cu 
un conținut nereal, în scopul de a 
obține în mod injust sume de bani în 
cadrul schemelor de plată unică pe 
suprafață, pentru suprafețe de teren 
pe care nu le dețineau în realitate.

În demersurile lor, cei doi inculpați 
au beneficiat de ajutorul unui angajat 
al primăriei comunei Valea Stanciului, 
județul Dolj, care le-a pus la dispoziție 
mai multe documente folosite ulterior 
la A.P.I.A.

Funcționarul respectiv a solicitat 
procurorilor anticorupție încheierea 
unui acord de recunoaștere a 
vinovăției, lucru cu care aceștia au 
fost de acord.

Pr in aceste demersur i ,  au 
fost obținute pe nedrept fonduri 
nerambursabile în cuantum total 
de 281.767 lei, sumă cu care 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură s-a constituit parte 
civilă în cauză. În cauză, s-a dispus 
luarea măsurilor asiguratorii, prin 
instituirea sechestrului, asupra unor 
bunuri imobile ce aparțin inculpatei 
Olaru Camelia. Dosarul a fost trimis 
spre judecare Tribunalului Dolj cu 
propunere de a se menține măsurile 
asigurătorii dispuse în cauză”.

Nicolae Sabău, funcționarul din 
cadrul Primăriei comunei Valea 
Stanciului care i-a ajutat pe cei doi, 
a recunoscut comiterea faptelor (4 
acte materiale) și a semnat un acord 
cu procurorii DNA Craiova, fiind 
condamnat la 2 ani închisoare cu 
suspendarea executării pedepsei sub 
supraveghere pe durata unui termen 
de supraveghere de 3 ani și 6 luni și 60 
de zile de muncă în folosul comunității: 
„Admite acordul de recunoaştere 

a vinovăţiei încheiat de Ministerul 
Public - Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia 
Naţională Anticorupţie - Serviciul 
Teritorial Craiova cu inculpatul Sabău 
Nicolae. Condamnă pe inc. Sabău 
Nicolae la pedeapsa principală de 
2 ani închisoare pentru săvârșirea 
infracțiunii de complicitate la folosire 
sau prezentare cu rea-credinţă 
de documente ori declaraţii false, 
inexacte sau incomplete, dacă fapta 
are ca rezultat obţinerea pe nedrept 
de fonduri din bugetul general al 
Uniunii Europene sau din bugetele 
administrate de aceasta ori în numele 
ei săvârșită în formă continuată în 
perioada aprilie 2008 – noiembrie 
2011 (4 acte materiale). Dispune 
suspendarea executării pedepsei 
sub supraveghere pe durata unui 
termen de încercare de 3 ani și 6 
luni. Obligă pe inculpatul Sabău 
Nicolae să presteze pe parcursul 
termenului de supraveghere o 
muncă neremunerată în folosul 
comunităţii pe o perioadă de 60 
de zile la Primăria com. Valea 
Stanciului sau Școala Profesională 
Valea Stanciului. Atrage atenţia 
inculpatului Sabău Nicolae asupra 
dispoziţiilor art. 96 C.p. privind 
revocarea suspendării executării 
pedepse i  sub  supraveghere . 
Menține măsura asiguratorie a 
sechestrului până la concurenţa 
sumei de 228.925,29 lei”, se arată 
în hotărârea Tribunalului Dolj.
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Primul gorjean amendat cu 20.000 de lei 
după ce a părăsit izolarea

Potrivit autorităților locale, nu mai 
puțin de 20 de oameni nu au respectat 
izolarea la domiciliu și au fost trimiși 
în carantină instituționalizată, adică 
izolarea lor va fi păzită non-stop de 
forțele de ordine gorjene. Cotele 
mobilizării cresc. Polițiști, jandarmi, 
polițiști locali și militari din cadrul 
Ministerului Apărări i Naționale 
formează patrule mixte pentru a se 
asigura că Odonanțele Militare sunt 
respectate.

„Până acum 20 de persoane nu au 
respectat izolarea la domiciliu și au fost 
plasate în carantină instituționalizată. 
Toate structurile teritoriale cu atribuții 
în domeniul ordinii și siguranței 
publice, acționează continuu pentru 
impunerea normelor legale specifice 
stării de urgență. Patrule mixte de 
polițiști, jandarmi, polițiști locali și 
militari din cadrul Ministerului Apărării 
Naționale au intensificat activitățile 
pentru asigurarea unui climat optim 
de siguranță publică, acțiuni care 
au drept scop verificarea respectării 
măsurilor dispuse prin Ordonanțele 
Militare. În ultimele 24 de ore, 205 
polițiști gorjeni au desfășurat un 

număr de 34 de misiuni specifice, 
în contextul prevenirii și combaterii 
răspândirii COVID 19. A fost verificat 
modul de respectare a măsurii de 
izolare la domiciliu în cazul a peste 
1600de persoane, iar 17 agenți 
economici au fost verificați cu privire 
la respectarea interdicțiilor impuse pe 
timpul Stării de Urgență”, a transmis 
Grupul de Comunicarea al CJCCI 
Gorj, citat de igj.ro.

Potrivit Grupului de Comunicarea 
Strategică, amenzile nu au fost deloc 
mici pentru nerespectarea măsurilor, 
ba chiar unul dintre cei 20 de oameni 
ce nu au respectat carantinarea a 
fost sancționat cu suma de 20.000 
de lei: „În cadrul acțiunilor de 
verificare alocațiilor de carantinare 
și izolare, polițiștii au aplicat 140 
de sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 371.000 lei, din care 

136 de sancțiuni au fost aplicate 
pentru nerespectarea măsurii privind 
restricționarea circulației, 3 sancțiuni 
au fost aplicate pentru fapte de 
natură economică iar o sancțiune 
s-a aplicat unei persoane care nu a 
respectat măsura izolării la domiciliu 
(persoana în cauză a fost sancționată 
contravențional cu amendă în valoare 
de 20.000 de lei și a fost plasată în 
carantină instituționalizată)”.

Biciclist din Târgu Jiu acroșat pe strada Narciselor

Aflat la volanul unui autoturism, 
un bărbat în vârstă de 62 de ani, 
din comuna Godinești, ar fi provocat 
un accident. În urma evenimentului 
rutier, un biciclist în vârstă de 39 de 

ani, din Târgu Jiu, a ieșit șifonat. 
Polițiștii gorjeni au fost sesizați 
imediat că este nevoie de ajutorul lor 
pe strada Narciselor, din municipiul 
Târgu Jiu.

„Poliț işt i din cadrul Poliţ iei 
Municipiului Târgu Jiu, au fost sesizaţi 
cu privire la faptul că pe strada 
Narciselor, din municipiul Târgu Jiu, a 
avut loc un eveniment rutier soldat cu 

victime. Din cercetările efectuate de 
poliţişti a reieşit faptul că, un bărbat, 
de 62 de ani, din comuna Godinești, 
în timp ce conducea un autoturism 
pe strada Narciselor, din direcția 
strada Tudor Vladimirescu spre strada 
Ciocârlău, a efectuat manevra de 
depășire a unei biciclete condusă 
de un bărbat, de 39 de ani, din 
municipiul Târgu Jiu, care se deplasa 
în aceeași direcție de mers, moment 
în care biciclistul s-a dezechilibrat 
și a căzut pe acostament. În urma 
evenimentului rutier a rezultat rănirea 
biciclistului”, se arată în comunicatul 
IPJ Gorj.

Conducătorul auto și biciclistul 
au  fost testați  cu aparatul etilotest, 
rezultatul conducătorului auto fiind 
negativ, iar în cazul biciclistului a 
rezultat o concentraţie de 0,03 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. În cauză 
s-a întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă.

Cătălin ANGHEL
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Primarul Râmnicului nu iartă nimic pe timp 
de pandemie: „Nu va tolera abateri disciplinare 

ale personalului”

Pandemia a dus la schimbări de 
reguli în toate județele României, iar 
cetățenii sunt nevoiți să se adapteze. 
Totodată, autoritățile trebuie să se 
adapteze și ele la responsabilitățile 
în plus pe care le au față de oameni. 
Edilul din Râmnicu Vâlcea, Mircia 
Gutău, a întâmpinat ceva problem 
administrative, ce i-au pus în 
dificultate pe cetățenii vârstnici.

Potrivit unui comunicat al Primăriei 
Râmnicu Vâlcea, societatea Apavil SA 
a refuzat să primească în format fizic 
cererile de branşare la reţelele de 
canalizare recent puse în funcţiune în 
zonele limitrofe ale oraşului.

„Ca urmare a unor abateri grave 
în ceea ce priveşte interacţiunea cu 
cetăţenii municipiului care aveau de 
rezolvat probleme administrative 
la  Pr imăr ia  Râmnicu Vâ lcea, 
primarul Mircia Gutău a dispus 
mutarea a doi funcţionari din cadrul 
departamentului Urbanism pe alte 
poziţii. Totodată, a dat un ultim 
avertisment societăţii Apavil SA, care 
refuză să primească în format fizic 
cererile de branşare la reţelele de 
canalizare recent puse în funcţiune 
în zonele limitrofe ale oraşului - este 
vorba de solicitanţi în majoritate 
persoane vârstnice, nefamiliarizate cu 
utilizarea mijloacelor de comunicare 
electronică şi aflate, practic, în 
imposibilitatea de a solicita, altfel 
decât în scris, un serviciu pe care 
l-au aşteptat ani la rând. În acelaşi 
demers de sancţionare a oricăror 
abateri mai ales într-un astfel de 
context, extrem de dificil, directorul 

Coronavirus la SJU Vâlcea

Două infirmiere de la secţia ORL a 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea 
au fost confirmate cu coronavirus. 
Este vorba despre secţia a cărei 
asistentă şefă a fost internată în 
spital cu Covid 19. Secţia ORL rămâne 
închisă.

Reprezentanţi i spitalului au 
transmis, într-un comunicat de presă, 
că au testat 29 de persoane, personal 
medical din secţia ORL şi toţi contacţii 

Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro

direcţi ai asistentei şefe, rezultatul la 
2 teste fiind pozitv.

„Persoanele testate pozitiv sunt 
asimptomatice şi au fost internate în 
cadrul secţiei Boli Infecţioase. Restul 
persoanelor testate (27) la care testul 
a ieşit negativ se vor izola la domiciliu 
pentru o perioada de 14 zile. Pe 
această perioadă secţia ORL rămâne 
închisă”, se arată în comunicatul de 
presă transmis Jurnalul Olteniei.

Asistenta şefă a Secţiei ORL de la 
SJU Râmnicu Vâlcea a fost confirmată 
pozitiv cu coronavirus pe 6 aprilie.

şi inginerul-şef al DADP au fost 
trimişi 15 zile în concediu fără plată 
pentru neîndeplinirea sarcinilor de 
serviciu. Edilul-şef afirmă încă o dată 
că nu va tolera în nici o circumstanţă 
un comportament nepotrivit faţă 
de cetăţenii municipiului Râmnicu 
Vâlcea sau abateri disciplinare ale 
personalului din cadrul aparatului 
administrativ”, se arată în comunicatul 
Primăriei Râmnicu Vâlcea.

De la începutul acestei săptămâni, 
autoritățile locale din Râmnicu Vâlcea 
au desfășurat o serie de acivități 
necesare combaterii COVID19. Astfel, 
luni, 6 aprilie, a fost demarată 
acţiunea de distribuire a sistemelor 
de dezinfectare ce urmează să fie 
amplasate la intrarea tuturor scărilor 
de la cele aproximativ 800 de blocuri 
din municipiu.

„Este vorba de covoraşe cu 
putere absorbantă mare, îmbibate 
cu dezinfectant şi amplasate în tăviţe 

speciale şi de pulverizatoare pentru 
dezinfectarea mâinilor ce vor fi date 
preşedinţilor sau administratorilor 
asociaţiilor de proprietari, aceştia 
urmând să aibă responsabilitatea 
montării lor şi alimentării constante 
cu substanţe le dez infectante 
aferente. Reprezentanţii asociaţiilor 
de proprietari urmează să se prezinte 
la Sala Sporturilor ”Traian”, în baza 
programării telefonice făcute de către 
Primăria municipiului (ce are în vedere 
respectarea măsurilor de distanţare 
în vigoare), de unde vor prelua 
aceste materiale, municipalitatea 
asigurând, acolo unde este nevoie, şi 
transportul la blocuri. Măsura a fost 
aprobată prin Hotărârea Comitetului 
Local pentru Situaţii de Urgenţă nr. 
6/30.03.2020”, transmite primăria.

Tot luni, a continuat dezinfectarea 
tuturor străzilor din municipiu cu soluţie 
pe bază de cloramină: „Programul 
de lucru al autospecialei-cisternă de 

7 tone este de 16 ore zilnic (inclusiv 
sâmbăta şi duminica), între orele 
7.00 – 23.00. De asemenea, celelalte 
maşini din dotarea Pieţe Prest SA – trei 
autospeciale de măturat carosabilul şi 
patru autospeciale pentru trotuare – 
funcţionează după acelaşi program, 
iar soluţia folosită la înmuierea 
prafului înainte de aspirare este una 
dezinfectantă”, spun autoritățile.

În paralel cu multitudinea de 
măsuri luate în debutul săptămânii, 
pentru prevenirea extinderii epidemiei 
de coronavirus şi sprijinirea celor 
mai afectate categorii de populaţie, 
Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea 
a anunțat că nu va neglija acţiunile de 
informare şi de conştientizare asupra 
riscurilor derivate din acest context: 
„pe mai multe panouri publicitare 
cu dimensiunea de 3x4 m din oraş 
s-au montat postere cu măsurile 
recomandate cetăţenilor de către 
autorităţi; acelaşi gen de mesaje 
se regăseşte şi pe câteva zeci de 
afişe amplasate în zone de maximă 
vizibilitate din punct de vedere al 
traficului pietonal. De asemenea, 
plasmele amplasate în pasajul pietonal 
din zona centrală difuzează la acest 
moment exclusiv clipurile video de 
informare realizate de către agenţiile 
guvernamentale. Şi site-ul Primăriei 
municipiului, www.primariavl.ro, are 
o interfaţă schimbată la deschidere, 
oferind posibilitatea accesării rapide 
a secţiunii care cuprinde toate 
măsurile luate de municipalitate în 
acest context epidemic, hotărârile 
Comitetului Local pentru Situaţii 
de Urgenţă, informaţii utile privind 
funcţionarea unor servicii publice etc”, 
se arată într-un comunicat emis de 
Biroul de Presă al primăriei.
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Asociațiile de proprietari din Drobeta 
Turnu Severin primesc preșuri și 

soluții dezinfectante
Primăria Drobeta Turnu 

Severin oferă asociațiilor 
de proprietari din municipiu 
câte un preș și două sticle 
cu soluți i dezinfectante 
pentru fiecare scară de 
bloc.

Acțiunea are ca scop igienizarea 
spaț i i lor  comune ș i  este una 
dintre măsurile luate pentru a 
opri răspândirea coronavirusului 
în oraș.

„Dăm fiecărei asociații, gratis, 
pentru fiecare scară de bloc, câte 
două recipiente, unul cu septol, o 
substanță pentru curățat suprafețele, 
balustradele, (...), iar cealaltă, 
hipoclorit de sodiu, este folosită 

A murit zdrobit de 
propriul tractor

Un bărba t  d in  l oca l i t a tea 
Mărășeșt i ,  județul Mehedinț i , 
și-a găsit sfârșitul după ce a fost 
prins sub tractorul cu care plecase 
pentru efectuarea unor activități 
agricole, scrie Adevărul.

Marți seară, două echipaje de 
pompieri din cadrul Gărzii Baia de 
Aramă au intervenit cu o ambulanţă 
SMURD şi o autospecială cu modul 

de descarcerare pentru scoaterea 
bărbatului prins sub tractorul 
propriu.

D i n  p ă c a t e ,  l a  s o s i r e a 
pompierilor, persoana în vârstă 
de circa 50 de ani, nu prezenta 
semne vitale și a fost declarată 
decedată.

Cristina PLEȘOIANU

Sursa foto: PS News Mehedinți

Se oferă cazare 
gratuită pentru 

personalul Seviciului de 
Ambulanță Mehedinți

Cadrele medicale de la Serviciul 
Județean de Ambulanță Mehedinți 
primesc cazare gratuită în două locații 
din Drobeta Turnu Severin, după ce 
au cerut sprijinul autorităților locale 
în acest sens.

În urma confirmării cu noul virus 
a unui asistent și a unui ambulanțier 
din cadrul Serviciului de Ambulanță 
Mehedinți, personalul medical a 
decis să își continue activitatea cu 
toate măsurile necesare și să nu mai 
meargă acasă, pentru a-și proteja 
familiile. Pentru a pune în aplicare 
măsura, aceștia au cerut ajutorul 
Consiliului Județean.

Aladin Georgescu, președintele CJ 
Mehedinți, afirmă că s-au găsit deja 
două locații în Drobeta Turnu Severin 
pentru cazarea cadrelor medicale.

„Imediat ce mi-au sol ic i tat 
sprijinul, am căutat soluții și am 
găsit două locații în Drobeta Turnu 

Severin care vor fi puse la dispoziția 
personalului Serviciului Județean de 
Ambulanță Mehedinți pentru cazare 
pe toată perioada stării de urgență.

Acești oameni merită toată 
susținerea noastră, mai ales când 
pe umerii lor este o presiune foarte 
mare, în această perioadă”, a declarat 
președintele CJ Mehedinți.

Cristina PLEȘOIANU

pentru spălarea scărilor, (...), avem 
pentru fiecare scară de bloc câte un 
preș ce va fi pus la ușă, va fi îmbibat 
cu această soluție de hipoclorit”, 
a spus Marius Screciu, primarul 

Drobeta Turnu Severin.
În această săptămână, autoritățile 

locale vor mai distribui și peste 
30.000 de pachete cu măști, mănuși 
și alcool sanitar pentru fiecare familie 

din Severin.
„De mâine o să începem și 

acțiunea de distribuire a materialelor 
de protecție pentru fiecare locuință”, 
a adăugat edilul.
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Dosar penal la DSP Dolj şi în cazul 
dezinfectantului Aldezin

Procurorii craioveni au deschis 
un dosar penal în cazul Aldezin, 
dezinfectantul folosit pentru 500 de 
scări de bloc din Craiova, cu avizul 
Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) 
Dolj. Acesta este cel de-al patrulea 
dosar penal care vizează angajaţi ai 
DSP Dolj.

„La data de 04.04.2020, la nivelul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Craiova a fost înregistrat un dosar 
penal având ca obiect săvârşirea 
infracţiunii de abuz în serviciu, prev. 
de art. 297 Cod penal.

Din conţinutul actului de sesizare 
s-a reţinut că, în data de 25.03.2020, 
funcţionari din cadrul Direcţiei de 
Sănătate Dolj au eliberat acordul 
de utilizare a biocidului ALDEZIN 
societăţii Salubritate Craiova SA 
care a procedat la dezinfecţia a 
peste 500 scări de bloc din mun. 
Craiova, ulterior constatându-se că 
produsul folosit este un biocid cu 
efect bactericid.

În prezent, în cauză cercetările 
se desfăşoară in rem sub aspectul 
săvârşirii infracţiunilor sesizate”, arată 
procurorii Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Craiova.

Reamintim că 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 anterior 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.

Pot r iv i t  acestora ,  până la 
suspendarea activității, echipajele 
societății au efectuat dezinfecția într-
un 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 administrativ-
teritoriale 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 
î n t âmp ina te  î n  a ch i z i ț i a  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
Reprezentanţi i  Direcţ iei 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.

10 noi cazuri de 
coronavirus, în Dolj

Zece noi cazuri de coronavirus au 
fost raportate de autorităţi în judeţul 
Dolj, numărul pacienţilor infectaţi 
ajungând la 39.

Ieri, în judeţ 3.027 de persoane 
erau izolate voluntar la domiciliu, 
1.150 persoane se aflau în carantină, 
435 de persoane ieşiseră din 
carantină, iar alte 6.029 ieşiseră din 
izolare voluntară la domiciliu.

„Persoanele izolate la domiciliu 
sunt clinic sănătoase și nu prezintă 
simptomatologie specifică afectării 
de către virusul COVID-19”, spun 
reprezentanţii Prefecturii Dolj.

În ţară, au fost confirmate, până 
astăzi, 8 aprilie, 4.761 de cazuri 
de persoane infectate cu virusul 
COVID – 19 (coronavirus), anunță 
Grupul de Comunicare Strategică. 
Dintre persoanele confirmate pozitiv, 
528 au fost declarate vindecate și 
externate. Totodată, până acum, 209 
persoane diagnosticate cu infecție cu 
COVID-19 au decedat.

Conform autorităţilor, în judeţul 
Gorj erau ieri 7 cazuri de coronavirus, 
în Mehedinţi - 13, în Olt - 12, iar în 
Vâlcea - 9.



HOROSCOP
Documente care implica bani 

trebuie executate astazi. Ar putea 
fi o solutionare, o comisie sau un 
fel de bonus. Aceasta este probabil 
o ocazie vesela, deoarece banii iti 
vin in cale, chiar daca documentele 
in sine ar putea fi un haos. 

Unele tulburari din cariera 
te-ar putea lua prin surprindere, 
dar este potrivit sa faci o diferenta 
foarte pozitiva pentru tine.

 S t a r e a  p u b l i c a  s i 
veniturile tale ar putea sa se 
imbunatateasca.

Azi, mintea ta ar trebui 
sa fie deosebit de rapida si 
patrunzatoare. Ai putea decide sa 
incepi unele cercetari aprofundate 
la care te-ai gandit de ceva 
vreme si ating un subiect care te 
fascineaza. 

Un eveniment social te 
poate aduce in contact cu o 
persoana foarte intensa 
si fascinanta intr-o profesie 
intriganta. 

L-ai putea gasi foarte 
fermecator si sexy.

Unele vise sau viziuni vii, 
frumoase, te-ar putea trezi si 
te vor face constient de noi 
oportunitati. 

Ar putea fi de natura 
creativa si ar trebui sa iei in 
considerare sa profiti de ele. 

Intotdeauna ai tendinta de a 
avea puteri bune de concentrare, 
dar astazi esti mai concentrat 
decat de obicei, probabil pe 
un proiect care inseamna mult 
pentru tine. Acesta ar putea fi 
legat de slujba.

Astazi, s-ar putea sa decizi 
sa participi la o activitate de grup 
care se preocupa in primul rand de 
un interes intelectual, filosofic sau 
spiritual. S-ar putea sa intalnesti 
o persoana carismatica a carei 
conversatie iti stimuleaza mintea.

Azi ai putea avea o discutie 
intensa cu partenerul tau 
romantic. Aceasta ar putea 
implica trecerea relatiei la 
urmatorul nivel de angajament, 
iar subiectul casatoriei ar putea 
aparea.

O persoana publica, poate un 
autor, ti-ar putea capta interesul 
intr-un anumit fel astazi. Aceasta 
persoana ar putea avea multe de 
spus. Vei dori sa te familiarizezi 
cu cea mai mare parte din munca 
acestei persoane. 

Astazi, tu si ceilalti membri 
ai gospodariei tale puteti discuta 
despre posibilitatea de a face 
unele schimbari. Aceasta ar 
putea implica unele redecorari 
sau chiar ceva la fel de banal ca 
o curatare minutioasa. 

Astazi este posibil sa participi 
la o petrecere sau o activitate de 
grup care te pune in legatura cu 
anumite persoane interesante 
din locuri indepartate. Ai putea 
gasi conversatiile stimulante 
intelectual. 

Azi s-ar putea sa simti 
dorinta de a scrie. Aceasta nu 
ar putea implica altceva decat 
o scrisoare lunga sau un e-mail 
catre un prieten, dar ar putea fi 
si o lucrare creativa, cum ar fi 
un roman, un eseu, un scenariu.
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   rascruce (R) 
16:00  Tânăr și 
   Neliniștit 
17:00  Jurăminte
   încălcate 
18:00  Blind Date 
19:00  Frumoasa
   și bestiile 
21:00  Intre tine si rau 
22:00  Vieti la rascruce
23:00  Lacrimi de 
   iubire 
00:00  Frumoasa și
   bestiile (R) 
02:00  Lacrimi de 
   iubire (R) 
03:00  Jurăminte 
   încălcate (R) 
04:00  Ce se întâmplă
   doctore ? 
04:15  Intre tine si rau (R) 
05:00  Blind Date (R) 
05:45  Jurăminte încălcate (R) 
06:45  Tânăr și Neliniștit (R)

07:20  Capri (R) 
08:00  Sacrificii în
   numele iubirii (R) 
09:30  Teleshopping  
10:00  Starea naţiei (R) 
11:00  Teleshopping  
11:30  Casa: construcţie
   şi design (R) 
12:00  Teleshopping  
14:00  Sănătate cu stil (R) 
14:30  Teleshopping  
15:05  Focus 
16:00  Capri 
17:00  Sacrificii în
   numele iubirii 
18:00  Focus 18 
19:00  Mama mea 
   gătește mai bine 
20:00  Totul sau nimic 
22:00  Starea naţiei 

23:00  Furia Șarpelui 
01:00  Totul sau nimic (R) 
03:00  Furia Șarpelui (R) 
04:30  Nimeni nu-i perfect 
05:30  Focus (R) 
06:50  Teleshopping

08:15  Vouă 
08:30  Opriţi timpul! 
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  Miezul problemei 
18:30  Ştiri Naţional TV 
19:00  Destine rătăcite 
20:00  Dragoste si ura 
21:00  Prietenul la nevoie
   se cunoaște 
23:15  Răzbunarea 
   mercenarului (R) 
01:15  Miezul problemei (R) 

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  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  Ingineriile istoriei 
22:00  Megastructuri cu  
   Richard Hammond 
23:00  Pandemia: COVID 19 
00:00  Expediţii în necunoscut 
01:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
01:55  Mistere la muzeu 
02:50  Ingineriile istoriei 
03:45  Megastructuri cu 
   Richard Hammond 
04:40  Maşini pe alese 

HBO EUROSPORT

07:30  Haltere: CE
09:30  Ciclism: CM
11:00  Haltere: CE
13:00  Ciclism: Seria Pro 
14:30  Formula e: 
   Campionatul FIA
15:30  Ciclism: CM
18:30  Ciclism: 
   Seria Pro 
19:10  Ştirile Eurosport  
19:15  Haltere: CE
21:45  Ciclism: CM
23:25  Ştirile
   Eurosport  
23:30  Haltere: CE
01:30  Jocurile olimpice:
   Pretutindeni  
02:00  Jocurile olimpice: 
   Avanpost olimpic  
02:30  Ciclism: CM
04:00  Haltere: CE
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  Filantropica 
00:30  Știrile Kanal D (R) 
01:30  Puterea dragostei (R) 
04:00  În căutarea 
   adevărului (R) 
05:30  Pastila de râs (R) 
06:00  Teleshopping  
06:30  Pastila de râs 
06:45  Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:15  La bloc (R) 

10:45  Podul de pe râul Kwai (R) 
14:15  In vacanta la Paris (R) 
16:15  919 Fifth Avenue 
18:15  La bloc 
20:30  În spatele liniilor
   inamice 2 
22:30  Prin aburii alcoolului 
00:15  În spatele liniilor
   inamice 2 (R) 
02:15  Prin aburii alcoolului (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  Zootropolis 
22:15  The Wall -
   Marele Zid  
23:30  Observator 
00:00  Xtra Night
   Show 
01:00  Băieţi de oraş 
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  Las fierbinți 
22:00  Ştirile Pro Tv 
22:30  S.W.A.T. -
   Trupe de elită 
00:30  Las fierbinți 
02:30  Ce se întâmplă 
   doctore ? (R) 
03:00  Vorbeşte
   lumea (R) 
05:00  Ce spun 
   românii (R) 
06:00  Ştirile
   Pro Tv
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Expoziție online de carte -
Ziua Internațională a Romilor

B i b l i o t e c a  J u d e ț e a n ă 
„A lexandru  ș i  A r i s t i a  Aman” 
marchează miercuri, 8 aprilie 2020, 
„Ziua Internațională a Romilor”, 
sărbătorită anual, începând cu 
1990, în ziua de 8 aprilie. 

 Cu acest pri lej, bibl ioteca 
propune o expoziție online de 
carte, ce reunește titluri diverse 
din colecțiile proprii, legate de 
istoria, limba, cultura și civilizația 
romilor. Pe fundalul expoziț iei 
este redată melodia „Țigăneasca”, 
interpretată de formația Șatra. 

Scurtă selecție de titluri:

Alex Mihai Stoenescu – „Țiganii 
din Europa și din România. Studiu 
imagologic”;

Angus Fraser, „Țiganii”;
Anina Ciuciu – „Mândră să 

fiu rromă: de la Fața Luncii la 
Sorbona”;

Lucian Cherata – „Filosofie, 
istorie și tradiții indiene în cultura 
rromilor”;

Lucian Cherata – „Carte sfântă 
pentru rromi, selecție de texte 
biblice”;

Lucian Nastasă și Andreea Varga 
(editori), „Minorități etnoculturale. 
Mărturii documentare. Țiganii din 

România (1919-1944)”;
L. M. Arcade – „Poveste cu 

țigani”. 

Expoziția face parte din seria de 
activități și proiecte educaționale 
desfășurate de BJA în cadrul 
programului Rămânem Împreună. 
Citim Împreună. Stăm Acasă!

Biroul de Presă 
al Bibliotecii Județene 

„Alexandru și Aristia Aman” 
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Noi recomandări FIFA privind

 contractele jucătorilor și 
perioada de transferuri

În urma efectelor COVID-19 
la toate nivelurile fotbalului, forul 
mondial a elaborat o serie de 
instrucțiuni și recomandări dedicate 
unor subiecte esențiale precum 
contractele jucătorilor și transferurile 
acestora, în general.

Această activitate a revenit 
Grupului de Lucru condus de Vittorio 
Montagliani, vice-președinte FIFA, 
în care se regăsesc reprezentanți 
ai cluburilor, jucătorilor, ligilor, 
asociațiilor naționale și confederațiilor. 
Deciziile Grupului de Lucru au fost 
legitimate marți de susținerea 
Consiliului FIFA.

„Venim cu idei  pract ice ș i 
propuneri pentru a face față noului 
context. Deși acestea nu vor rezolva 
toate problemele, vor aduce un plus 
de stabilitate și vor clarifica aspecte 
din fotbal pentru viitorul apropiat”, 
a declarat președintele FIFA, Gianni 
Infantino.

Iată un sumar al instrucțiunilor și 
recomandărilor aprobate cu privire 
la:

TERMENELE CONTRACTELOR DE 
JUCĂTORI

- Contractele jucătorilor expiră 

de obicei la finalul sezonului, având 
dată limită tocmai data de final a 
acestuia, dar fotbalul fiind suspendat 
în cele mai multe țări, devine evident 
că finalul sezonului nu va fi la data 
așteptată.

- Astfel, se propune prelungirea 
duratei contractelor până la noua 
dată de final a sezonului, în acord cu 
intenția inițială a părților semnatare 
la încheierea contractului și protejând 
stabilitatea și integritatea sportivă.

- Un principiu similar se aplică 
pentru contractele care urmau să 
înceapă la startul noului sezon, 
intrarea acestora în vigoare fiind 
amânată până data startului efectiv 
al sezonului viitor.

IMPOSIBILITATEA EXECUTĂRII 
CONTRACTELOR EXISTENTE

- FIFA recomandă cluburilor și 
jucătorilor să găsească împreună 
înțelegere și soluții pentru contractele 
dintre aceste entități care nu pot fi 
executate în această perioadă.

- Este, în primul rând, în sarcina 
părților să se adapteze contextului 
specific din fiecare țară, dar FIFA 
recomandă o evaluare imparțială 
a tuturor aspectelor privind fiecare 

situație în parte, incluzând măsurile 
guvernamentale în sprijinul cluburilor 
și jucătorilor, legate de amânarea 
sau reducerea plăților și acoperirea 
eventualelor asigurări.

- Dacă părțile nu se pot înțelege și, 
pe cale de consecință, cazurile ajung 
la FIFA, factorii care vor fi luați în 
considerare pentru soluții corecte și 
echilibrate pentru ambele părți vor fi: 
existența unui demers real din partea 
clubului de a ajunge la o înțelegere 
cu jucătorii; situația financiară 
a clubului; proporț ional itatea 
oricărei ajustări aduse contractelor 
jucătorilor; situația venitului net 
al jucătorilor după orice ajustare 
a contractului; echitate în tratarea 
jucătorilor.

PERIOADELE DE TRANSFERURI
- FIFA este flexibilă și va permite 

mutarea perioadelor de transferuri în 
intervalul dintre finalul sezonului vechi 
și startul noului sezon, fiind necesară 
adaptarea cadrului regulamentar 
obișnuit la noul context factual.

- În același timp, FIFA va încerca 
să asigure, pe cât posibil, un nivel 
general de coordonare, ținând cont 
de nevoia de a proteja regularitatea, 

integritatea și buna funcționare a 
competițiilor, astfel încât rezultatele 
sportive ale fiecărei competiții să nu 
fie perturbate.

FRF a solicitat FIFA mărirea 
perioadei de transferuri

Federația Română de Fotbal a 
făcut deja un demers, solicitând FIFA 
modificarea perioadei de transferuri 
din vară, astfel încât un jucător 
să poată fi transferat doar după 
finalizarea sezonului competițional. 
În aceste condiții, integritatea 
competiției nu ar avea de suferit.

Totodată, pentru a încuraja 
circulația sumelor de bani în fotbal, 
termenul limită de 7 septembrie, 
așa cum este el stabilit astăzi, să 
fie extins până aproape de finalul 
anului. În caz contrar, s-ar înregistra 
foarte puține transferuri, atât la nivel 
național, cât și la nivel internațional, 
ca urmare a faptului că piața de 
transferuri se contractă pe termen 
scurt, iar cluburile vor avea mai 
puține lichidități în prima parte a 
sezonului competițional.

sursa: frf.ro
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Gică Popescu putea deveni o 
legendă la Real Madrid: „Pe atunci 

nu știam ce înseamnă!”

Gică Popescu s-a născut pe 9 
octombrie 1967 şi a început fotbalul 
la echipa oraşului natal, Dunărea 
Calafat. A debutat pe prima scenă 
la Universitatea Craiova, pe 9 iunie 
1985, în meciul de campionat cu FC 
Braşov, scor 1-0. Avea să devină o 
legendă a fotbalului românesc și a 
Barcelonei. Totuși, Baciul a refuzat o 
ofertă de la Real Madrid.

„Am avut pe masă un contract 
cu Real Madrid, dar nu știam pe 
atunci ce înseamnă Realul. Nu aveam 
informații pentru că eram dintr-o țară 
comunistă, habar nu aveam că este 
un club atât de mare! Nu-i văzusem 
jucând, știam doar că este Toshack 
antrenor. Am vorbit cu președintele 
de atunci, Ramon Mendoza, dar după 
două zile l-am refuzat!”, a dezvăluit 
Gică Popescu pentru site-ul The 
Athletic.

Oferta celor de la Real Madrid a 
venit în 1990 - președintele grupării 
blanco, Ramon Mendoza venise la 
un meci de la Mondialul din Italia 
pentru a-l urmări pe Gică Hagi, 
cel care va ajunge pe Santiago 
Bernabeu, dar a fost impresionat 
și de Gică Popescu, pe atunci la 
Universitatea Craiova. 

„Nu regret decizia de atunci, am 

avut o carieră fantastică, dar cine 
știe... Poate a fost mai bine că nu 
m-am dus atunci, era o pălărie prea 
mare pentru mine, nu eram pregătit 
pentru un asemenea salt. De aceea, 
în 1995 când am venit la Barcelona, 
eram pregătit”, a mai spus Gică 
Popescu.

În 1997 s-a t ransferat  la 
Galatasaray Istanbul. Popescu a 
jucat 109 meciuri şi a înscris 5 
goluri pentru formaţia turcă. La 
Galatasaray, Popescu a cucerit nu 
mai puţin de 7 trofee, atât pe plan 
intern, cât şi pe plan internaţional.

Pe final de carieră, în 2001, s-a 

transferat la Lecce. Apoi, în vara 
anului 2002 a revenit în ţară, dar 
la Dinamo. Popescu şi-a reziliat 
contractul cu roş-albii în noiembrie 
2002, semnând în ianuarie 2003 un 
contract cu Hannover 96. A jucat în 
Germania până la finalul anului 2003, 
când s-a retras din activitate.

Foto: eusunt12.ro
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Screciu: „Era cât pe-aici să mă 
întorc la Craiova”

Jucătorul vândul la Genk a prins 10 minute în acest sezon în liga a doua din Belgia, 
unde a fost împrumutat

În vară se împlinesc 2 ani de 
când Vladimir Screciu a fost vândut 
de Mihai Rotaru cu 2 milioane de 
euro la Genk. De atunci, jucătorul ce 
a cochetat cu loturile naționale de 
juniori a prestat doar 10 minute, în 
liga a doua belgiană pentru Lommel, 
echipă unde a fost împrumutat tocmai 
pentru a avea meciuri în picioare. A 
intrat un minut în meciul cu Berschoot 
și nouă contra celor de la Roeselare.

Măcinat de accidentări o dată 

cu venirea în Belgia, Screciu e apt 
fizic de mai bine de 5 luni. Fostul 
jucător al CSU a povestit la postul 
de televiziune Oltenia TV situația 
în care se află: „Lommel a intrat în 
insolvenţă, salariile se iau din ce 
dă guvernul, jucătorii nu au vrut să 
se mai antreneze, dar asta nu mă 
afectează pe mine, fiindcă oricum am 
programul de pregătire de la Genk. 
Nici la Lommel n-am jucat prea mult, 
mi-a luat timp să mă acomodez, deşi 
am acceptat să merg în liga a doua 
tocmai pentru a juca mai mult. Am 
avut şi multe accidentări, dar de 5 
luni nu am mai avut nimic şi eram 

dornic să joc”.
Screc iu a mărtur is i t  că în 

fereastra de transferări din iarnă 
„era cât pe-aci să mă întorc la 
Craiova, însă totul s-a sucit pe 
ultima sută de metri. Sunt disperat 
să joc! Nu sunt sigur că la Craiova 

aş fi titular, dar aş avea un plus din 
mai multe puncte de vedere, m-aş 
simţi mai bine, mai sigur pe mine, 
fiindcă nu e uşor să fii singur în 
străinătate. Iubesc Craiova, iubesc 
oraşul, nu-mi pot scoate echipa din 
suflet”.  

Marcel Popescu: „Nu se 
poate păstra distanța 
socială la stadion!”

Oficialul CSU e de părere că teama de infestare 
va prima în fața fanatismului suporterilor și după 

încheierea pandemiei.
Sunt două curente de opinii la 

final de coronavirus: că lumea va da 
buluc în locurile care i-au fost interzise 
de pandemie ori că va fi precaută la 
început. Marcel Popescu, conducător 
al CSU Craiova, tinde să o îmbrățișeze 
pe cea de-a doua: „Să zicem că se 
va permite accesul spectatorilor. 
Societatea este atât de marcată de ce 
se întâmplă încât nu va veni lumea la 
stadion. Nu se poate păstra distanţa 
socială la stadion. Într-o prognoză 
optimistă, începerea pregătirii este 
pentru luna mai. Fotbalul nu poate 
începe decât după ridicarea stării de 
necesitate. Vom găsi modalitatea de 
a ţine jucătorii la cel puţin 50 % ca 
pregătire fizică, dacă sunt pietoni, 
nu-i mai putem aduce pe jucători la 
o stare de competiţie în mai puţin 
de 2 luni. Universitatea Craiova 
beneficiază de cantonamentul de la 
Lunca Jiului, care are hotel, zonă de 
izolare”, a spus oficialul oltenilor într-o 
intervenție la Oltenia TV.

Conducătorul formației oltene 
apreciază că această criză va afecta 

echipele susținute de primării: „Multă 
lume va apela la acei bani de la stat, 
dar statul nu poate ajuta fotbalul mai 
mult decât societatea, aşa că unele 
cluburi, care au bugetul asigurat de 
primării, vor avea de suferit. Spre 
exemplu, la Voluntari. Multe lucruri se 
vor schimba la nivel economic. Dacă 
va dispărea şi acel fair-play financiar, 
unele cluburi îşi vor permite totul, 
iar altele, nimic”. Am tinde să-i dăm 
dreptate dacă pe vreme de pandemie 
nu s-ar da 900.000 de euro la un schit 
din muntele Athos, ori s-ar investii 
bani în aspersoare ori alte instalații ce 
nu au de-a face cu sistemul medical. 
În România însă, prioritățile par rupte 
parcă din alt film.

Cosmin COJOCĂREANU


