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COMUNITATE

Primăria Craiova își protejează
comunitatea

Primăria Municipiului Craiova
şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială Craiova anunţă că, începând
de marți, 14 aprilie 2020, va demara
activitatea de distribuire a produselor
alimentare aprobate prin hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Craiova.
De aceste alimente vor beneficia
un număr de 5.850 persoane cu
vârsta de peste 65 ani, fără susținători
sau altă formă de ajutor, vizate de
prevederile Decretului nr. 195 din
16.03.2020 emis de Președintele
României privind instituirea stării de
urgență pe teritoriul României, O.U.G
nr. 1/1999, art. 8 din Ordonanța
Militară nr. 2 din 21.03.2020 și
art. 2 din Ordonanța Militară nr. 3
din 24.03.2020, cât și beneficiarii
Programului social „SOLIDARITATE”:
- persoanele încadrate într-un grad
de handicap, neinstituţionalizate;
- şomerii care beneficiază de
indemnizaţie de şomaj sau care se
află în căutarea unui loc de muncă,
potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările
ulterioare;
- pensionarii sistemului public
de pensii, fără a se ține cont de
vârstă și tip de pensie, dar ale căror
drepturi obținute din pensie sau
după caz din pensii și/sau venituri
nete cumulate sunt cel mult egale
cu 710 lei/lună;
- persoanele beneficiare de ajutor
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social potrivit Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- persoanele fără niciun venit, cu
vârsta peste 60 de ani.

Pachetele distribuite pentru
fiecare beneficiar includ următoarele
produse:
- 2 kg făină de panificație de
tip 000, ambalată în pungi de 1 kg
fiecare
- 2 kg mălai Cal. I ambalat în
pungi de 1 kg fiecare
- 2 kg orez cu bobul lung ambalat
în pungi de câte 1 kg fiecare
- 1 kg zahăr tos alb ambalat în
pungi de 1 kg
- 2 litri ulei rafinat de floarea
soarelui pentru gătit, îmbuteliat în
recipient din plastic PET de 1 litru
fiecare
- 1 pungă paste făinoase scurte
ambalate în pungi de 0.400 kg.
Distribuirea celor 5.850 pachete
alimentare se va realiza de către
personalul Direcției Generale de
Asistență Socială Craiova, cu sprijinul
asociațiilor de voluntari - Asociația
Studenților Facultății de Științe
Sociale Craiova; Asociația Studenților
din Facultatea de Litere Craiova;
Asociația Sportivă Ride Racing
Team Ciclism Craiova și Asociația
Partida Romilor „Pro Europa” Filiala
Dolj, ca urmare a contractelor de
parteneriat încheiate, în conformitate
cu procedura internă aprobată.
Pentru achiziția produselor
Adresa: Centrul
Multifuncțional,
Strada Târgului,
Nr. 26, Etaj 2,
Craiova, Dolj
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alimentare, împărțită pe șase loturi,
s-a alocat suma de 270.000 lei, iar
valoarea estimată a achiziției a fost
de 269.279,60 ron.
În urma finalizării procedurii de
achiziție „Negociere fără publicare în
baza art. 104 alin. 1, lit. c) din Legea nr.
98/2016 ”, valoarea finală de achiziție a
fost în sumă de 188.106,76 ron.
Informații suplimentare se obțin la
următoarele date de contact:
- sediul Direcţiei Generale de
			

			

Asistenţă Socială Craiova, din str.
Mitropolit Firmilian, nr. 14, tel.
0351/428.364
- sediul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială Craiova, din str.
Eustațiu Stoenescu, bl. T8, parter,
tel. 0251/437.617, 0351/171.892,
0351/432.892.
- site-ul Direcției Generale de
Asistență Socială Craiova: www.
spascraiova.ro.
Primăria Craiova

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

08:00 - 12:00

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

11:00 - 15:00

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

Craiova

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

14:00 - 16:30
15.04

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Fratoştiţa

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Dioşti
Calafat

09:00 - 17:00

Secu

09:00 - 17:00

Ghindeni

09:00 - 17:00

Malu
Mare

09:00 - 17:00

Dăbuleni,
Călăraşi

Vela

PTA 1 Fratoştiţa - circ. 3
PTA 1 Bucovicior - circuit JT nr. 3
PTA 1 Dioşti
PTA Fabrica de Pâine Calafat
PTA Smâdovicioara
PTA 2 Ghindeni
PTA Preajba
PTA SI L1 Dăbuleni, PTsol Pompe Nord
Dăbuleni, PTsol SPP 2/W3S, PT 5 Călăraşi,
PT SMA Călăraşi, PT terţi: PT Fabrica de
Cărămidă - ADRILEX

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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Tribunalul Gorj a stabilit, pentru 19 mai,
judecarea procesului lui Darius Vâlcov

Tribunalul Gorj a
amânat pentru data
de 19 mai dosarul în
care fostul consilier de
stat al ex-premierului
Viorica Dăncilă, Darius
Vâlcov, fost senator de
Olt şi fost ministru al
Finanţelor, este inculpat
pentru mituirea în
formă continuată a unui
funcționar de la Oficiul
de Cadastru Olt. Este
vorba despre un dosar al
lui Vâlcov strămutat de
la Tribunalul Olt, după ce
un altul a fost strămutat
acum 3 ani la Tribunalul
Dolj.
Camelia SÂRBU

office@jurnalulolteniei.ro
Săptămâna trecută, Tribunalul
Gorj a amânat pentru data de 19
mai a.c. procesul în care este judecat
Darius Vâlcov, împreună cu alți trei
inculpați, pentru mită.
Reamintim că, pe 25 iulie 2017,
s-a înregistrat pe rolul Tribunalului
Olt cel de-al treilea dosar în care
Darius Bogdan Vâlcov, fost ministru
al Finanțelor și senator de Olt a fost
trimis în judecată pentru infracțiuni
de corupție. Mai exact, procurorii
secției de urmărire penală din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Olt l-au acuzat pe Darius Vâlcov că
a determinat angajații unei firme
controlate de el să mituiască, ani
la rând, un funcționar al Oficiului
de Cadastru Olt. Anchetatorii au
încheiat cercetările în acest dosar
și au dispus trimiterea în judecată
a patru inculpați – Darius Vâlcov,
Eduard Cincu, Mircea Dogaru și Elena
Calotă, administratorul SC Millenium
Topographica SRL la data comiterii
faptelor, Vâlcov fiind acuzat de
comiterea infracţiunilor de instigare
la dare şi luare de mită, iar ceilalți
inculpați pentru infracțiunile de luare
și dare de mită, în formă continuată în
toate cazurile. Anchetatorii au reținut
că „Darius Bogdan Vâlcov a iniţiat
constituirea unui număr de 3 societăţi

care acţionau ca un tot unitar, respectiv
SC MILLENIUM TOPOGRAPHICA SRL,
SC CONTIS COMPANY SRL şi SCA
Ciobanu şi Asociaţii. Întrucât nu
răspundeau exigenţelor profesionale,
având repercusiuni pe plan financiar,
inculpatul a decis să coopteze în cadrul
uneia dintre acestea un funcţionar
de la OCPI Olt care să verifice, în
prealabil, documentaţia întocmită
de către angajaţii SC MILLENIUM
TOPOGRAPHICA SRL – având ca
activitate cadastru – astfel încât să
nu fie înregistrate multe respingeri
de la OCPI”.
În urma anchetei s-a stabilit că
funcționarul respectiv era Eduard
Cincu, care a primit lunar, timp de
mai bine de trei ani, câte 1.000 de
lei de la reprezentanții SC Millenium
Topographica SRL. Problema este că
funcționarul OCPI nu a fost niciodată
angajat al SC Millenium Topographica
SRL, sumele de bani fiind primite cu
titlul de mită.
„Inculpatul a exercitat activităţi de
determinare mediată, în urma cărora
alte două persoane, angajate ale
societăţii controlate de acesta, i-au
dat funcţionarului din cadrul OCPI,
suma de 1.000 de lei lunar, în perioada
ianuarie 2012 – martie 2015, bani
necuveniţi, care nu erau evidenţiaţi în
actele contabile, întrucât funcţionarul
OCPI nu era angajat al societăţii
comerciale, iar în cadrul atribuţiilor
sale de serviciu aviza şi documentaţia
întocmită de către angajaţii SC
Millenium Topographica SRL Slatina“,
au mai precizat anchetatorii.
Pe 22 iunie a.c., procurorii
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Olt au anunțat, printr-un comunicat,
punerea sub acuzare a inculpatului
Mircea Dogaru, consilier juridic în
cadrul SC Millenium Topographica SRL
la data comiterii faptelor. Anchetatorii
au anunțat că Dogaru a fost cel
care, timp de patru luni, l-a mituit pe
funcționarul OCPI Olt.
„În fapt, cu privire la acest inculpat
s-a reţinut că, în perioada ianuarie –
aprilie 2012, a fost cel care a remis
funcţionarului public din cadrul OCPI
suma de 1.000 de lei lunar“, se arată
în comunicatul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Olt.
Pe 5 octombrie 2017, Curtea de
Apel Craiova i-a admis lui Darius
Vâlcov cererea de strămutare a cauzei
la Tribunalul Gorj, instanță care,
pe 8 mai 2018, a dispus începerea
procesului celor patru inculpați:

„constată legalitatea sesizării instanţei
cu Rechizitoriul nr. 114/P/2016 din
24.07.2017 al Parchetului de pe
lângă Tribunalul Olt, privind pe
inculpaţii Cincu Eduard cercetat
pentru săvârşirea infracţiunii prev.
de art. 289 alin.1 C.pen rap la art. 6
din Legea 78/2000 cu aplic. art. 35
alin.1 C.pen., Dogaru Mircea cercetat
pentru săvârşirea infracţiunii prev.
de art. 255 alin.1 vechiul C.pen rap
la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplic.
art. 41 alin. 2 vechiul C.pen. şi art. 5
alin.1 C.pen., Calotă Sălcianu Elena
Marinela cercetată pentru săvârşirea
infracţiunii prev. de art. 290 alin.1
C.pen. rap la art. 6 din Legea 78/2000
cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.,
Vâlcov Darius Bogdan cercetat pentru
săvârşirea infracţiunilor prev. de art.
25 vechiul C.pen. rap la art. 255
vechiul C.pen. cu aplic art. 6 din
Legea 78/2000 şi art. 5 alin.1 C.pen.,
art. 47 C.pen. rap la art. 289 C.pen.
cu aplic art. 6 din Legea 78/2000 şi
art. 5 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 33 lit.
a vechiul C.pen. şi art. 5 alin.1 C.pen.,
a administrării probelor şi a efectuării
actelor de urmărire penală. Dispune
începerea judecăţii”.
Inculpații au formulat contestații,
însă Curtea de Apel Craiova le-a
respins, astfel că a început procesul,
următorul termen de judecată fiind
stabilit anul viitor, pe 14 ianuarie.
Vâlcov mai este judecat în alte
două dosare. Unul ajuns pe rolul
Tribunalului Dolj, în care este acuzat
că a cerut un procent de 10% din

valoarea contractelor încheiate de
Primăria Slatina pentru izolarea
termică a unor blocuri din municipiu,
reabilitarea unor rețele de apă, dar și a
centrului istoric al municipiului Slatina.
Suma totală primită de inculpat în
urma săvârşirii infracţiunilor se ridică
la 4.296.270 de lei; și altul pe rolul
Înaltei Curți de Casație și Justiție,
pentru trafic de influenţă, efectuarea
de operațiuni financiare incompatibile
cu funcția deținută și spălare de bani,
dosar în care a fost deja condamnat
pe fond la 8 ani de închisoare.

PUBLICITATE

Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 privind
instituirea starii de urgenta pe teritoriul României, cat si Hotararea
Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr.6/9.03.2020 privind
aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus
şi Ordonantele militare ulterioare privind măsuri de prevenire a
răspândirii COVID-19,
SC Truck Stef Beton SRL titular al proiectului ”Exploatare agregate
minerale din perimetrul Teasc, judeţul Dolj”, anunţă publicul interesat
ca Dezbaterea publica a Raportului privind Impactul asupra Mediului
(RIM) şi Evaluarea Adecvată (EA), pentru proiectul ”Exploatare agregate
minerale din perimetrul Teasc, judeţul Dolj” propus a fi amplasat în
comuna Teasc, județul Dolj, nu se va mai desfasura la Primăria comunei
Teasc în data de 23.04.2020, ora 14,00, asa cum a fost initial mediatizată,
aceasta urmand sa se realizeze in format electronic, documentatia fiind
postata pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, precum si pe
site-ul Primariei Teasc.
Publicul interesat poate transmite în format electronic comentarii/
opinii/observaţii privind documentele menţionate (RIM)şi EA, la sediul
A.P.M. Dolj, str. Petru Rareş, nr. 1, jud. Dolj, fax: 0251/419 035,e-mail:
office@apmdj.anpm.ro, până la data de 23.04.2020 precum şi la
numerele de telefon 0746248743 şi 0251 530 010, ce vor fi alocate in
data de 23.04.2020, in intervalul orar 9.00-16.00.
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Trei tinere gorjence, victime ale violenței
domestice în weekend

Trei tinere din județul Gorj au
fost nevoite să apeleze la ajutorul
polițiștilor. Se pare că fiecare
dintre acestea a trecut printr-o
situație similară, fiind victime ale
violenței domestice. Evenimentele
s-au petrecut în locuri diferite, dar
deznodământul a fost același în toate
cazurile: ordin de protecție.
Polițiștii din cadrul Poliției
Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați
de către o femeie, de 31 de ani,
din municipiul Târgu Jiu, cu privire
la faptul că ar fi avut un conflict cu
soțul său: „Din cercetările efectuate
de polițiști a reieșit faptul că bărbatul,
de 41 de ani, din municipiul Târgu
Jiu, pe fondul unui conflict spontan,
ar fi exercitat acte de violență asupra
soției sale, aceasta deplasându-se
la spital pentru acordarea de îngrijiri
medicale”, au comunicat polițiștii
gorjeni.

În cauză s-a întocmit dosar penal
sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de violență în familie. Polițiștii au
întocmit formular de evaluare a
riscului și a fost emis un ordin de
protecție provizoriu față de bărbat.
Al doilea caz a fost al unei fete
în vârstă de 19 ani, din comuna
Schela, care a semnalat faptul că
tatăl său a făcut scandal în locuință:
„Din cercetările efectuate de polițiști
a reieșit faptul că un bărbat, de 51
de ani, din comuna Schela, pe fondul
consumului de alcool, ar fi adus
amenințări soției sale, de 49 de ani,
precum și fiului și fiicei sale, de 21 și
19 ani, distrugând mai multe bunuri
ale locuinței. În cauză s-a întocmit
dosar penal sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de violență în familie.
Totodată, polițiștii au emis un ordin
de protecție provizoriu pentru 5 zile
față de agresor, fiindu-i interzis să se

apropie la mai puțin de 50 de metri
de persoanele vătămate și de locul
de domiciliu al acestora”, se arată în
comunicatul IPJ Gorj.
Polițiști din cadrul Poliției Orașului
Rovinari au fost și ei sesizaţi prin
apelul 112 de către o tânără, de
28 de ani, din orașul Rovinari, cu
privire la faptul că în timp ce se afla
la domiciliu a avut un conflict cu
concubinul său. Potrivit oamenilor
legii, un bărbat, de 45 de ani, pe

fondul unui conflict spontan, ar
fi exercitat amenințări și acte de
violență asupra concubinei sale.
„În cauză a fost întocmit
dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracţiunii de violenţă în familie și
amenințare. De asemenea, polițiștii
au emis un ordin de protecție
provizoriu pe o perioada de 5 zile,
față de bărbat”, transmite Poliția.
Cătălin ANGHEL

Porumbeii din Târgu Jiu, protejați de
autoritățile locale

Porumbeii au rămas fără mâncare,
după ce piaţa din zona centrală a
oraşului Târgu Jiu este pustie, în
urma interdicţiilor luate pentru a
reduce răspândirea cu COVID- 19.
Cum cetățenii nu pot trece să le
hrănească, primăria va asigura hrana
păsărilor din Piaţa Prefecturii, din
centrul oraşului. Astfel, un angajat al
instituţiei va merge periodic pentru a
asigura hrana necesară.
„Am stabilit de acum înainte,
până când vor fi ridicate restricţiile,
un angajat al Primăriei Târgu Jiu,

să meargă în piaţă pentru a hrăni
porumbeii, care au rămas fără
hrană de când nu mai este voie
să se circule în mod neîngrădit.
Înainte, piaţa era plină de copii,
părinţi şi pensionari, care le ofereau
mâncare porumbeilor“, a spus
primarul municipiului Târgu Jiu,
Marcel Romanescu.
Târgu Jiu nu este singurul oraș
în care s-a luat o astfel de decizie.
Primăria Râmnicu Vâlcea s-a implicat
și ea într-o astfel de activitate, iar
porumbeii din centrul Râmnicului

vor fi fi hrăniți de două ori pe
săptămână, de către un angajat al
Grădinii Zoologice din administrarea
Municipalităţii.
„Din dorinţa de a păstra farmecul
sutelor de porumbei ce animau zona
centrală a Râmnicului şi în contextul
în care măsurile de restricţionare a
circulaţiei persoanelor fac ca Scuarul
Mircea cel Bătrân să fie acum pustiu,
Primăria municipiului a iniţiat un
program de hrănire a acestor păsări.
De două ori pe săptămână, un angajat
al Grădinii Zoologice din administrarea

Municipalităţii – închisă publicului la
acest moment – va veni în principalul
spaţiu public al oraşului şi va hrăni
porumbeii cu câteva kilograme de
grâu şi alte cereale. Se speră astfel că,
după ce starea de urgenţă va fi ridicată
şi lucrurile vor reintra în normal,
râmnicenii să îşi regăsească păsările
îndrăgite şi să se bucure din nou de
zborurile lor pe deasupra Scuarului
Mircea cel Bătrân”, se arată într-un
comunicat emis de Biroul de Presă al
Primăriei Râmnicu Vâlcea.
Cătălin ANGHEL

DOLJ | Fără piaţă de miei în Craiova

SC Piețe şi Târguri Craiova SRL
a luat decizia de a nu mai organiza
în acest an obişnuita piaţă de miei
înaintea sărbătorii Paştelui.
„Având experienţa anilor trecuţi,
ştim că în Punctul de comercializare
şi sacrificare a mieilor venea foarte

multă lume – atât comercianţi,
cât şi cumpărători. O asemenea
aglomeraţie contravine, însă,
prevederilor din ordonanţele militare
şi recomandărilor Comitetului pentru
Situaţii de Urgenţă, în condiţiile
necesităţii păstrării unei distanţe
de 1,5 – 2 metri între persoane şi
a interdicţiei pentru grupuri mai
mari de trei persoane. În contextul
actual, în care distanţarea socială
primează în lupta împotriva epidemiei
de coronavirus, am considerat
că sănătatea populaţiei este mai
importantă decât păstrarea tradiţiei,
astfel că ne-am decis să nu mai

amenajăm o astfel de piaţă de
miei”, a declarat Alin Mărăcine,
administrator/director general al SC
Pieţe şi Târguri Craiova SRL.
Craiovenii vor putea, totuşi,
să-şi procure din pieţe carnea de
miel pentru masa de Paşte. Au
posibilitatea să o achiziţioneze fie
din măcelării, fie comandând-o direct
comercianţilor de lactate şi brânzeturi
din pieţe, care sunt şi crescători de
animale.
Până anul trecut, singurul spaţiu
autorizat din judeţul Dolj pentru
comercializarea şi sacrificarea mieilor
de Paşte era cel amenajat de SC

Pieţe şi Târguri Craiova SRL, fie în
Piaţa Chiriac, fie în Piaţa Brestei.
Acest punct de sacrificare funcţiona
pe principiile unui abator temporar.
Aici erau comercializaţi doar miei
crotaliaţi, iar măcelari autorizaţi
făceau sacrificarea în spaţii dotate
cu apă caldă şi rece, dispunând
de asomator şi staţie de sterilizare
a cuţitelor, după care un medic
veterinar verifica toate carcasele
animalelor sacrificate, aplicând pe
acestea marca de sănătate.
Adrian DINU Purtător de cuvânt
SC PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA SRL
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Vâlceanul care a luat în derâdere
COVID19 a murit chiar din cauza virusului
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Un şofer român de TIR în vârstă
de 47 de ani a murit din cauza noului
coronavirus la Paris. În urmă cu o
lună, bărbatul se întreba dacă nu
cumva pandemia este o conspiraţie și
dacă a văzut cineva oameni bolnavi
sau morți din cauza COVID19.
„Buna ziua la toata lumea, am si
eu o intrebare la cine stie sa dea un
raspuns. Am vazut ca in toata lumea
spun ca mor milioane de oameni
si sute de milioane sunt bolnavi
intrebarea mea este: a vazut cineva
un om bolnav s-au un om mort de la
Corona? Va rog frumos sa-mi ziceti si
mie sa nu mor prost va pup”, scria el.
Câteva săptămâni mai târziu,
apropiaţii lui Marian Giurea au anunțat
că acesta a murit din cauza COVID-19
într-un spital din Paris: „ „Am rămas

şocat, când sora mea m-a anunţat că
Marian a decedat de coronavirus, în
spitalul din Paris în care a fost internat
în urmă cu o săptămână”, a spus un
apropiat pentru Gorjeanul.ro.
Un alt apropiat al persoanei
decedate scria, înainte de decesul
acestuia, pe Facebook, că bărbatul nu
suferea de nicio altă boală: „Când vă
spun că am vazut, vă vorbesc despre
un om, un munte de om care nu bea
şi nu fumează de mai bine de 15 ani,
un bărbat de 47 de ani pe care de
când îl cunosc, nu l-am auzit să se
plângă de vreo durere, nu vorbesc
de o boală, un om cu un moral de
fier şi cu o putere de luptă cum rar
mi-a fost dat să întâlnesc. Acest om
pe care bine vi l-aţi imaginat din
puţinele cuvinte de mai sus, a fost
răpus în numai 8 zile de acest virus,
Covid-19. Acum este în comă indusă viaţa lui. Este prietenul meu!”, a scris
pe un pat de spital din Paris, ducând Remus Radu, pe Facebook, în data
poate ultima sa bătălie, lupta pentru de 8 aprilie.

Trei vâlceni au fost
vindecați de COVID19

Potrivit Direcţiei de Sănătate
Publică (DSP) Vâlcea, luni dimineața,
3 persoane din județ au fost declarate
vindecate de coronavirus şi externate.
Înainte de vindecarea celor trei, în
Vâlcea erau nu mai puțin de 13 oameni
infectați cu noul virus. Totodată, până
de Florii, 573 persoane se aflau în
carantină instituționalizată și 1.831
în autoizolare și monitorizare la
domiciliu.
„Persoanele aflate în izolare la
domiciliu și cele aflate în centrele
de carantină nu prezintă până în
acest moment simptome respiratorii
compatibile cu infecția COVID-19.
Menționăm că până la aceasta oră,

în județul Vâlcea, sunt 13 persoane
diagnosticate cu noul coronavirus.
De asemenea, până la momentul
actual avem un număr de 3 persoane
vindecate și externate, celelalte
fiind monitorizate în permanență în
unități sanitare, în prezent având o
evoluție staționară”, se arată într- un
comunicat al Prefecturii Vâlcea.
În weekend,
jandarmii
Inspectoratului de Jandarmi Județean
Vâlcea au realizat nouă misiuni de
transport în care au fost însoțite un
număr de 65 de autovehicule și 21
de misiuni de verificare la domiciliu,
fiind verificate 307 persoane.
Cătălin ANGHEL

Marian Giurea locuia în comuna
Alunu din Vâlcea și muncea de 20 de
ani în Franța ca șofer de TIR.

Tâlhărie în stradă, la
Râmnicu Vâlcea: „a fost
lovită în zona capului de
către doi bărbaţi”

O persoană din Râmnicu Vâlcea a
fost lovită, din spate, în zona capului
de către doi bărbaţi, care apoi au
deposedat-o de mai multe bunurile pe
care le avea asupra sa. Tâlhăria a avut
loc pe strada Dr. Hacman din municipiul
Rm. Vâlcea.
Se pare că un om a sărit în apărarea
victimei și i-a urmărit pe agresori.
Ulterior, acesta a cerut sprijinul
oamenilor legii.
„Parchetul de pe lângă Judecătoria
Rm-Vâlcea și organele de cercetare
penală ale poliției judiciare din cadrul
Poliţiei mun. Rm-Vâlcea efectuează
cercetări într-o cauză penală sub
aspectul comiterii infracțiunii de
tâlhărie. În fapt, la data 09.04.2020,
în jurul orei 20.30, în timp ce persoana
vătămată S.V. se deplasa strada Dr.
Hacman din municipiul Rm. Vâlcea, a
fost lovită, din spate, în zona capului
de către doi bărbaţi, care apoi au
deposedat-o de mai multe bunurile
pe care le avea asupra sa. Un martor
ocular plecat în urmărirea celor doi
bărbaţi a solicitat sprijinul forţelor
de ordine care executau serviciul de
patrulare, forţe prezente în număr mare

pe străzile municipiului în contextul
stării de urgenţă”, se arată într-un
comunicat al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Vâlcea.
Oamenii legii au fost nevoiți să
tragă 3 focuri de avertisment, până să-I
prindă pe făptași: „După ce în prealabil
forţele de ordine au tras 3 focuri de
avertisment în plan vertical, cei doi
făptuitori au fost prinşi şi conduşi la
sediul poliţiei pentru cercetări. Faţă de
cei doi suspecţi, organele de cercetare
penală ale poliţiei judiciare au dispus
reţinerea pe o durată de 24 de ore.
Prin ordonanța procurorului din data
de 10.04.2020 s-a dispus punerea în
mișcare a acțiunii penale față de cei
doi inculpați sub aspectul comiterii
infracțiunii de tâlhărie”, se mai arată în
comunicat.
Cătălin ANGHEL
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AJOFM Olt nu este implicată în
procesarea ofertelor de muncă
din străinătate

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro

Agenția Județeană pentru
Ocuparea Forței de Muncă Olt a
emis o atenționare pentru oltenii
care își caută un loc de muncă în
străinătate, în această perioadă.
Instituția subliniază că ANOFM şi
EURES România nu sunt implicate în
niciun fel în acest proces de selecţie,
informare, mediere, recrutare sau
plasare.
În urma apelurilor primite din
partea oltenilor care sunt în căutarea
unui loc de muncă în străinătate
și a articolelor apărute în presă,
referitoare la interesul unor angajatori
din diverse state europene de a
rechema români la muncă, AJOFM
Olt a ținut să informeze asupra
riscului la care se expun cei care vor
să plece în această perioadă. Agenția
județeană a specificat că ANOFM și
EURES România, rețeaua prin care
angajatorii pun la dispoziție joburi în
Uniunea Europeană, nu au niciun fel
de implicare acest proces.
„Pe website-ul naţional EURES se
găsesc, pe prima pagină, informaţii
utile cetăţenilor români care se
află în prezent în state europene,
preluate de pe website-ul MAE,
referitoare la măsurile de prevenire
a răspândirii Covid 19 în acele state,
măsurile luate de autorităţi (ex. şomaj

tehnic), cum să procedeze în cazul în
care întâmpină probleme legate de
contractele de muncă în acele ţări,
link-uri către instituţiiile implicate pe
piaţa muncii din acele state, date de
contact ale ambasadelor României
în acele state, etc.”, se arată într-un
comunicat remis de AJOFM Olt.
AJOFM Olt a continuat prin a
preciza că persoanele interesate
trebuie să analizeze foarte atent
oportunitatea deplasării în alte state

pentru diverse contracte de muncă,
plecarea în plină pandemie fiind un
risc prea mare pe care şi-l asumă. Cei
interesați sunt sfătuiți să consulte în
permanenţă website-ul MAE, pentru
a vedea noutăţile comunicate de
ambasadele României în statele
europene.
De asemenea, agenția a specificat
că nu este în măsură să detalieze
anumite oferte găsite pe internet,
promovate prin alte canale decât

ale ANOFM.
„Nu cunoaştem angajatorii, nu
avem detalii despre oferte, despre
cum se va asigura securitatea şi
protecţia lucrătorilor la locul de
muncă în contextul pandemiei,
nici dacă se încheie asigurare de
sănătate şi cine ar suporta costul
acestei asigurări, foarte importantă în
opinia noastră”, se mai menționează
în comunicat.

Casă din Perieți, cuprinsă de flăcări

Sursa foto: Evenimentul de Olt
Un incendiu de proporții a avut loc
duminică noaptea, în comuna Perieți.
O locuință a ars aproape în întregime,
din cauza unui scurtcircuit electric.

Alin Băsășteanu, purtătorul de
cuvânt al ISU Olt, a declarat că pentru
stingerea incendiului, pompierii
Detașamentului Slatina, au acționt

flacără și degajări mari de fum, la
acoperișul casei și la bunurile din două
camere de locuit. Pentru lichidarea
incendiului și îndepărtarea efectelor
negative, pompierii au acționat
aproximativ o oră și jumătate”, a zis
reprezentantul ISU.
Pagubele au fost numai de ordin
material, astfel acoperișul casei pe o
suprafață de aproximativ 50 de metri
pătrați și bunurile din două camere de
locuit au ars în urma incendiului, scrie
Evenimentul de Olt.
Pompierii au stabilit că incendiul a
izbucnit, cel mai probabil, din cauza
cu două autospeciale de stingere cu unui scurtcircuit electric produs la
apă și spumă și un echipaj SMURD. un cablu electric defect sau neizolat
„În momentul sosirii echipajelor, corespunzător.
incendiul se manifesta violent, cu
Cristina PLEȘOIANU
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Doljenii care n-au respectat restricțiile au
primit amenzi de 730.000 lei într-o zi
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
În cursul zilei de 12 aprilie
autoritățile doljene au aplicat peste
270 de sancţiuni contravenţionale
în valoare de aproximativ 730.000
de lei, pentru persoanele și agenții
comerciali care continuă să nu
respecte măsurile dispuse prin
ordonanţele militare.
Pentru desfășurarea acțiunilor de
verificare s-au format echipaje mixte
alcătuite din poliţişti, jandarmi,
poliţişti locali şi militari, scopul fiind
impunerea normelor legale instituite
pe perioada stării de urgenţă.
Oamenii legii au verificat modul
de respectare a măsurii de izolare în
cazul a peste 1.000 de persoane și au
desfășurat controale la aproximativ
110 societăți comerciale pentru
a depista nereguli cu privire la
respectarea interdicţiilor instituite.
Luni dimineață, Prefectura Dolj
anunța că în județ sunt 1.751
de persoane izolate voluntar la
domiciliu și 860 de persoane se
află în carantină. Până acum,
917 de persoane au ieșit din
carantină, iar alte 7.790 au ieșit

din izolare voluntară la domiciliu.
Persoanele izolate la domiciliu
sunt clinic sănătoase și nu prezintă
simptomatologie specifică afectării

de către virusul COVID-19.
Potrivit datelor transmise de
reprezentanții Institutului Național
de Sănătate Publică, în județul Dolj

sunt 44 de cazuri confirmate cu
noul coronavirus, în ultimele 24 de
ore fiind confirmat un singur caz
nou de infectare.

MEHEDINȚI
Numărul celor carantinați, mai mare
decât al celor izolați
Potrivit datelor
Direcției de Sănătate
Publică, luni, în
Mehedinți, 389 persoane
se aflau în carantină și
doar 359 de persoane
erau autoizolate
și monitorizate la
domiciliu, dintre
care 109 au ieșit din
autoizolare în ultimele
24 ore și doar 8 au
intrat.
În ultimele 24 de ore,
polițiștii mehedințeni
au verificat modul de
respectare a măsurii
de izolare la domiciliu
în cazul a peste 450
de persoane și 180 de

locații carantinare/izolare. În acest
context, au fost aplicate 92 de
sancțiuni contravenționale pentru
nerespectarea măsurilor privind
restricționarea circulației în valoare
de aproximativ 213.000 lei.
Patrule mixte ale Jandarmeriei cu
Poliția au verificat 113 persoane aflate
în izolare la domiciliu în 23 localități,
iar 17 jandarmi au constituit echipaje
pentru însoțirea persoanelor către
locațiile de carantină, menținerea
ordinii publice la 12 locații de
carantină. S-au aplicat 5 sancțiuni în
valoare de 8.000 lei.
Până acum, 19 mehedințeni au
fost infectați cu noul coronavirus și 4
dintre ei au decedat.
Cristina PLEȘOIANU
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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		Universul credinţei
14:00		Telejurnal
15:00		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: Italia - Brazilia
03:00		Legende şi mistere (R)
03:30		Dosarele
			extratereştrilor (R)
03:50		Telejurnal (R)
04:40		Politică şi
			delicateţuri (R)
05:30		Universul
		
credinţei (R)
05:55		Imnul României
06:00		România 9 (R)

HBO

08:10		Candidatul
10:00		Cold Mountain
12:30		Răzbunătorii:
			Sfârşitul jocului
15:30		Știrile săptămânii
			cu John Oliver
16:05		Omul-Păianjen:
		
Departe
		
de casă
18:15		Debarcaderul
19:10		Moșteniri
20:00		Complotul
		
împotriva Americii
21:00		Prietena mea
			genială
22:05		colectiv
00:00		Rugină
		
și oase
02:00		Ocean’s 8:
			Jaf cu clasă
03:50		Foxcatcher
06:00		Săraci, dar
			foarte bogați

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		Las fierbinți
22:15		Ştirile Pro Tv
22:45		Greu
			de ucis 4 (R)
01:00		Las fierbinți (R)
02:30		Superspeed
			la Pro TV (R)
03:00		Vorbeşte
		
lumea (R)
05:00		Ce spun
			românii (R)
06:00		Ştirile
			Pro Tv

PRO CINEMA

08:15		Măscăriciul (R)
10:15		La bloc (R)

12:30		Pinguinii din
			Madagascar (R)
14:15		Mirajul Dansului 3 (R)
16:15		Vacanță la capătul lumii
18:15		La bloc
20:30		Cel mai lung drum
23:00		Dracula
01:30		Suspectul Zero (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
23:30		Observator
00:00		Xtra Night
		
Show
01:00		Dragoste
			de tată
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)
01:30		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		Capri (R)
08:00		Sacrificii în
		
numele iubirii (R)
09:30		Teleshopping
10:00		Starea naţiei (R)
11:00		Teleshopping
11:30		Secrete de stil (R)
12:00		Teleshopping
14:00		Sănătate cu stil (R)
14:30		Teleshopping
15:05		Focus
16:00		Capri
17:00		Sacrificii în
		
numele iubirii
18:00		Focus 18
19:00		Trăsniți
20:00		Ithaca
22:00		Starea naţiei

23:00		Cronica
			cârcotaşilor
01:00		Trăsniți (R)
01:30		Ithaca (R)
03:30		Nimeni nu-i perfect
04:00		Pasiune și speranță
05:50		Focus (R)
06:50		Teleshopping

NAŢIONAL TV

08:15		Vouă
08:30		Miezul problemei (R)
09:45		Dragoste si ura (R)
10:45		Vouă
11:45		Baronii
12:45		Teleshopping
13:00		Ştiri Naţional TV
13:15		Vouă
13:30		Baronii
14:00		Teleshopping
14:15		Vouă
14:30		Noblețe (R)
15:45		Vouă
16:00		Teleshopping
16:15		Destine rătăcite (R)
17:15		Noblețe
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Dragoste si ura
21:00		Sfinți și soldați
23:00		Capat de drum (R)
01:00		Imperiul (R)
02:00		Albumul Naţional
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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		Viaţa cu Jess
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		Maşini pe alese
13:40		Viață de camionagiu
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		Goana după aur
22:00		Goana după aur:
			Furia apelor
23:00		Indigenii din Alaska
00:00		Expediţii în necunoscut
01:00		Comori arhitecturale
			recuperate
01:55		Mistere la muzeu
02:50		Goana după aur
03:45		Goana după aur:
			Furia apelor
04:40		Maşini pe alese

EUROSPORT

08:00		Sărituri cu schiurile:
		
Cupa Mondială 			Turneul celor
			patru trambuline
09:30		Tenis: Openul
			australian,
		
la Melbourne
12:30		Snooker: Mastersul
		
de la Londra
15:00		Ciclism: Turul Italiei
20:00		Tenis: Openul Statelor
			Unite, la Flushing
			Meadows, New York
23:00		Jocurile olimpice:
			Galeria vedetelor 			Atlanta 1996
00:00		Curse de maşini:
		
Campionatul Mondial
			de anduranţă
02:30		Ciclism:
		
Turul Italiei
04:00		Sărituri cu schiurile:
			Cupa Mondială

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Iti place sa te simti chemat
cand cineva are nevoie, dar astazi
s-ar putea sa-ti ridici mainile si sa
spui: „Suficient!”.
Ai oferit atat de mult timp
celorlati incat ai uitat sa mai ai
grija si de tine.

Ai putea fi coplesit de
informatii astazi, deoarece
primesti mai multe apeluri
telefonice si mesaje pe e-mail
decat poti raspunde. Fii clar in
legatura cu prioritatile tale si
ramai concentrat pe ele.

Mintea ta este ca un burete
astazi, dornica sa absoarba tot
felul de informatii. Exista o
mare probabilitate ca stirile
fascinante pe care le auzi sa
fie in mare parte un amestec
de fantezie si fictiune.

Daca nu esti atent, exista
o posibilitate puternica sa
exagerezi astazi. Frustrarile
din cariera se pot manifesta
sub forma de supraalimentare,
bauturi in exces sau cheltuieli
imprudente.

Esti prea dur cu tine.
Daca lucrurile nu au mers
exact asa cum a fost planificat in
ultimele zile, nu are niciun sens
sa exagerezi.
Atata timp cat ai facut tot
ce ai putut, care este problema?

Esti destul de intuitiv
astazi.
Daca aceasta este o
intamplare destul de noua
pentru tine si ai putea pierde
cu privire la modul de a profita
la maximum de acest cadou.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Aspectele planetare de
astazi indica faptul ca este posibil
sa ai parte de o zi cu intamplari
in exces, unele dintre ele bune,
altele nu atat de bune. Ai grija
sa nu exagerezi cu mancarea
si bautura.

Ar trebui sa faci un efort
pentru a fi rabdator si tolerant,
in special la birou, chiar daca s-ar
putea sa nu te simti asa. Probabil
ca vei respira adanc pe masura
ce proiectele intarzie si intalnirile
vor continua.

Aceasta ar putea fi o
zi de agitatie interioara. Vei
regandi unele dintre valorile
tale fundamentale, sigur daca
acestea sunt inca relevante
pentru viata ta. Este clar ca este
nevoie de o cautare a linistii.

De ce nu faci cativa pasi
inapoi si sa incerci sa privesti
mai obiectiv viata? Indiferent
de ceea ce s-ar putea sa
gandesti in acest moment, ai
o viata grozava. Opreste-te si
numara binecuvantarile.

La locul de munca ar putea
aparea o situatie deosebit de
complicata.
Daca nu esti atent, ti-ai putea
pierde concentrarea. Fa un efort
pentru a iti pastra inteligenta fata
de ceilalti.

Se pare ca viata ta pare serios
in afara echilibrului, nu-i asa? Astazi
trebuie sa ii oferi o oportunitate de
a regandi ceea ce este cu adevarat
important. Ia in considerare
exercitiile fizice ca pe o modalitate
de a iti imbunatati sanatatea.
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În aceste zile, energia continuă să vină
de la oameni. Grupul CEZ în România
donează 795.152 lei comunităţii locale
hrana necesară nu doar de sărbători, ci
şi pentru următoarele două săptămâni.
„Fidelă misiunii sale umanitare,
Crucea Roșie Română este greu
încercată în aceste zile și luptă pentru
a face față nevoilor persoanelor
vulnerabile, bătrânilor singuri și fără
posibilități materiale. De aceea,
apreciem spiritul de solidaritate umană
de care au dat dovadă partenerii noștri
de la CEZ”, au afirmat într-o declarație
comună reprezentanții filialelor Crucea
Roșie (Argeș, Gorj, Dolj, Vâlcea,
Mehedinți, Olt și Teleorman).

CEZ alimentează reţeaua sa de
#energiepentrubine, implicându-se
activ în lupta împotriva COVID-19,
cu donaţii de echipamente medicale
şi hrană pentru sprijinirea celor mai
vulnerabile categorii de oameni
(personalul medical din spitale şi
persoanele vârstnice) din judeţele
Caraş-Severin, Constanţa, Argeş,
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman
şi Vâlcea.
Crucea Roşie Română, Unifarm,
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova şi Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Târgu Jiu sunt entitățile care vor
fi sprijinite de Grupul CEZ în România.
Cei 795.152 lei donaţi de CEZ se vor
transforma în alimente de bază pentru
bătrânii din Oltenia şi parţial Muntenia,
prin colaborarea cu Crucea Roşie
filialele Argeș, Gorj, Dolj, Mehedinți,
Vâlcea, Olt și Teleorman, echipamente
de protecţie pentru personalul medical
din toate cele 9 judeţe în care compania
îşi desfăşoară activitatea, în parteneriat
cu Unifarm, achiziţia unor echipamente
de protecție, produse sanitare şi
recondiţionarea unor instrumente
medicale, în beneficiul pacienţilor
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
din Craiova şi achiziţia unui aparat
de testare COVID -19 şi a unor seturi
de teste pentru Spitalul Judeţean de
Urgenţă Târgu Jiu.
„Comunitatea a fost întotdeauna în
centrul activităţii noastre iar în această
perioadă, mai mult ca oricând, ţinem
să-i oferim sprijinul nostru. Rămânem

la fel de implicaţi şi responsabili pentru
structurile de furnizare, producţie
şi distribuţie de energie pe care
le operăm care creează nu doar
o reţea operaţională, ci şi una de
#energiepentrubine.
Ne bucurăm să putem oferi
din energia noastră comunităţii,
partenerilor, clienţilor şi colegilor
care ne demonstrează zilnic că
#energiavinedelaoameni”, a declarat
Ondrej Safar, Country Manager CEZ
România.
Alimente de bază pentru 1.750
de vârstnici vulnerabili în
perioada Sărbătorilor Pascale
Anul acesta, gesturile de apropiere,
vizitele şi timpul petrecut alături de
seniori trebuie înlocuite cu acţiuni
responsabile menite să-i protejeze şi
să le ofere confort.
În apropierea Sărbătorilor Pascale,
Grupul CEZ în România va oferi
alimente de bază pentru 1.750 de
vârstnici, alimente ce vor fi distribuite
prin intermediul partenerului Crucea
Roşie Română - filialele Argeş, Gorj,
Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Teleorman şi
Olt, dar şi cu sprijinul birourilor sociale
ale primăriilor din comunitatea CEZ.
În total, la nivel regional vor fi
acordate peste 17.500 kg de alimente
în valoare de cca. 171.500 lei.
Beneficiarii sunt persoane vârstnice
de peste 65 de ani, fără familie, cu
probleme medicale şi sociale, iar
pachetele alimentare le vor asigura

Echipăm eroii din prima linie
de luptă împotriva COVID- 19
din cele 9 județe CEZ
Colaborarea Grupului CEZ în
România cu partenerul comercial
Unifarm se va materializa în perioada
imediat următoare prin achiziţia de
măşti și combinezoane pentru cadrele
medicale din spitalele judeţene din
următoarele reşedinţe de judeţ:
- Reşiţa – 53.190 lei;
- Constanţa – 53.190 lei;
- Slatina – 53.190 lei;
- Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea şi
Craiova – 159.570 lei;
- Drobeta Turnu Severin, Alexandria
şi Piteşti – 159.570 lei.
Valoarea totală a donaţiei este de
478.710 lei.
„Unifarm se alătură campaniei
de donare de materiale de protecție
către spitale, inițiată de Grupul CEZ
în România. Ne bucurăm să sprijinim
astfel de inițiative”, au declarat
reprezentanții Unifarm.
Echipamente medicale noi şi
echipamente recondiţionate
pentru două dintre instituţiile
medicale mari din ţară:
Spitalele Judeţene de Urgenţă
din Craiova şi Târgu Jiu
Sectorul medical s-a numărat
întotdeauna printre beneficiarii
proiectelor de responsabilitate socială
derulate de Grupul CEZ în România în
cei 15 ani de când activează în piaţa
românească.
Actul medical trebuie să rămână
unul de calitate cu atât mai mult
în timpul unei pandemii. Pe lângă
priceperea medicilor, echipamentele
medicale joacă un rol crucial pentru
pacienţii din spitale.
Astfel, una dintre donaţiile CEZ

se va concretiza prin intermediul
Asociaţiei pentru Chirurgie Toracică
Modernă în Craiova, cu ajutorul căreia
Secţia de Chirurgie Toracică a Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova
va beneficia de:
- un sistem de producere apă sterilă
pentru instrumentarul endoscopic
(bronhoscopie) şi chirurgical, în valoare
estimată de 7.260 lei;
- repararea videobronhoscopului
Olympus – cost estimativ de 9.680
lei; aparatul deserveşte 5 judeţe ale
Olteniei (2,5 milioane locuitori), dar
este utilizat frecvent şi pentru pacienţii
din alte zone ale ţării (judeţele Alba,
Teleorman, Constanţa, Ialomiţa,
Bucureşti, Braşov); Echipamentul este
utilizat anual în medie de 200 pacienți,
salvând viaţa a jumătate dintre ei în
fiecare an;
- echipamente de protecţie
pentru personalul medical, câte
1.000 de bucăţi măști, viziere, halate
chirurgicale, combinezoane, ochelari)
– cost estimativ 14.530 lei;
- aproximativ 300 de materiale
sanitare pentru urgenţe (fire de sutură,
comprese, pansamente, medicamente,
staplere chirurgicale) – cost estimativ
17.036 lei.
„Acest parteneriat constituie un
sprijin imens pentru îndeplinirea
obiectivelor actuale în contextul
pandemiei cu Covid-19 pentru:
protejarea personalului medical și
a pacienților, continuarea activității
operatorii în condiții de maximă
siguranță, dar și pentru sprijinirea
pacienților aflați în dificultate financiară
pentru continuarea tratamentului după
externare”, a declarat Conf. Univ. Dr.
Alin-Dragoș Demetrian, Șeful Clinicii
de Chirurgie Toracică a Spitalului Clinic
Județean de Urgență Craiova.
Un alt spital important din Oltenia,
Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu
Jiu va beneficia în perioada imediat
următoare de sprijin financiar pentru
achiziţia unui laborator (aparat) de
testare în masă COVID-19 de tip PCR
(care poate fi folosit pentru diagnosticul
mai multor boli infecţioase), precum şi
de 1.000 de teste COVID-19, prin
intermediul donaţiei efectuate de
Grupul CEZ în România către Asociaţia
Oamenilor de Afaceri Gorjeni 2017.
Investiția totală este de 96.436 lei.
Direcţia Comunicare şi Marketing
CEZ România
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Ea este sportiva care are 27 de
animale de companie!

Pasiunea pentru atletism și
dragostea pentru animale nu au
limite pentru Andreea Panțuroiu!
Campioana națională la triplusalt are
nu mai puțin de 27 de animale de
companie. Iepurașul Rică o însoțește
pe atletă chiar și în cantonamente.
Numeroasele cantonamente, dar
și acum perioada de izolare, trec mai
ușor pentru Andreea Panțuroiu. Atleta
împarte camera de hotel cu un iepure
de companie pe nume Rică.
„Cantonamentele sunt mai
frumoase cu Rică. Când am un
antrenament mai greu și vin obosită,
știu că am o metodă de relaxare în
cameră și asta mă înveselește. Este
adorat de toată lumea, nu ai cum
altfel, dacă te uiți la el. E irezistibil.
Acum trei ani m-am hotărât să îmi
iau și un iepuraș de companie. Sunt
o persoană foarte responsabilă și
grijulie, știam că o să pot să am grijă

de el. La competiții, când nu pot să-l
iau cu mine, îl las la prieteni. L-aș lua
pe Rică la Tokyo, o să-i fac pașaport,
dar mi-e cam frică să nu mi-l mănânce
cineva pe acolo. Cred că o să-l
las acasă. De la Tokyo probabil o
să-i aduc ceva crănțănele, ceva
specific, o să mă interesez” – Andreea
Panțuroiu, campioană europeană de
tineret la triplusalt.
Are 18 pisici, 8 câini și un iepure
Andreea Panțuroiu are nu mai
puțin de 27 de animale de companie.
Pe multe dintre ele le-a găsit pe
stradă și le-a luat acasă.
„Animalele sunt o nebunie de-ale
mele, încă de când eram mică. Nu știu
de unde am moștenit-o. Animale am
multe, dar sunt în mai multe locuri.
Acasă am un cățel și un pisic, la
mătușa mea avem 14 pisici și 6 căței,
la tatăl meu mai am 3 pisicuțe și încă

un cățel. De foarte multe ori le-am
găsit și le-am luat acasă, în felul ăsta
le-am strâns. Mătușa mea îmi spunea
să le aduc, că unde sunt 13 mai
încape și al 14-lea. Pasiunea pentru
animale și pasiunea pentru atletism
se împacă foarte bine. Ambele te
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învață să fii responsabil. Pot să-mi
imaginez viața fără atletism, dar nu
pot să mi-o imaginez fără animale”
– Andreea Panțuroiu, campioană
europeană de tineret la triplusalt.
SPORTSNET GROUP
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Alex Mitriță trage tare în autoizolare

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Mitriță trăiește visul American de
când a plecat de la CSU Craiova, iar
în momentul de față este autoizolat în
Manhattan, cel mai populat cartier al
orașului american pe care îl reprezintă
la club. Olteanul în vârstă de 25 de
ani așteaptă reluarea fotbalului și să
marcheze iar pentru echipa națională
a României, acolo unde a demonstrat
deja că poate fi un adevărat lider și,
de ce nu, jucătorul ce îi va conduce
pe tricolori spre EURO.
Alex Mitriță a vorbit cu
reprezentanții Federației Române de
Fotbal, cărora le-a dezvăluit cu ce
își ocupă timpul în autoizolare, dar
și cum se menține în formă: „Alex
mărturisește că a trecut o lună de
când s-au întrerupt antrenamentele
la New York FC și se menține în
formă urmând programul individual
oferit de staff-ul tehnic, alături de
cele 2-3 antrenamente online pe
care le au săptămânal, împreună cu
toți coechipierii! Tricolorul a acceptat
provocarea noastră și împărtășește cu
suporterii români cum se defășoară
o zi pentru el în pandemia provocată
de coronavirus”, au scris federalii pe
site-ul oficial.
Mitriță este foarte atent la ceea ce
mănâncă, are un regim strict, gătit
chiar de soție. Fotbalistul își face timp
și pentru unul dintre câinii pe care i-a

Foto: frf.ro
luat în America, dar se relaxează și la
un joc de FIFA, acolo unde și-a făcut
și o echipă de top.
„Soția mea gătește tot, ca să fiu
sincer din start. Chiar sunt foarte
atent la dietă, dar recunosc și faptul
că sunt norocos cumva, pentru că
mâncarea sănătoasă chiar îmi place!
Prima iubire la jocuri rămâne FIFA!
Cu tricoul celui pe care îl admir, fostul
jucător Allen Iverson! Am primit

un card special de 99 cu mine, toți
jucătorii profesioniști din joc au acest
card. Am echipa mea în FIFA Ultimate
Team, joc 4-5-1. Cu Van der Saar în
poartă, brazilienii Roberto Carlos și
Carlos Alberto fundași laterali, iar
olandezii De Ligt și Van Dijk pe post
de fundași centrali. Eu pe stânga,
Messi pe dreapta, iar De Jong, Vieira
și Griezmann în centru. Îl las pe
Mbappe în fața porții”, a dezvăluit

olteanul pentru frf.ro.
Mitriță se pregătește acasă pentru
a fi gata în orice moment de reluarea
campionatului: „Fac exerciții pentru
tonus. Port un tricou de baschet
pentru că sunt colecționar, am multe.
De altfel, pe lângă jocul de FIFA, îmi
place mult, mai ales în perioada asta,
să joc și Call of Duty dar și NBA!”, a
mai spus fostul căpitan al CSU.
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Italienii anunță: CSU îl vrea pe Debeljuh!
Iuliu Mureșan i-a fixat deja prețul atacantului croat. Președintele lui Hermannstadt nu
ar spune nu unui transfer

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
Cu 10 goluri în 24 de meciuri,
Gabriel Debeljuh reprezintă principala
marfă pe care o poate pune pe taraba
din mercato gruparea Hermannstadt.
Potrivit italienilor de la tuttomercato,
pentru transferul vârfului croat s-ar
bate două din forțele Ligii 1: CSU
Craiova și FCSB. Iuliu Mureșan,
conducătorul grupării de pe Cibin,
spune că nu a fost contactat încă de
oficiali ai celor două formații pentru
demararea negocierilor.
„Deocamdată, la club n-a venit
nimic. Dar așa procedează mulți.
Aruncă mai întâi informații pe piață,
să vadă care sunt reacțiile, și apoi,

dacă se hotărăsc, te contactează.
Oricine-l vrea pe Debeljuh trebuie
să știe că nu e un jucător ieftin.
Se numără printre cei mai buni trei
atacanți din Liga 1 și prețul său
se duce undeva spre un milion de
euro. Depinde cine-l dorește. La noi
e cam slabă piața, într-adevăr, dar
pot fi și cluburi de afară interesate
de serviciile lui”, a spus Mureșan.
Atacantul croat ar urma să-i ia locul
lui Mihai Roman, jucător care se
confruntă cu probleme de sănătate, și
să reprezinte o concurență veritabilă
pentru Koljic.
O eventuală cumpărare a lui
Debeljuh este însă improbabilă,
dacă avem în vedere strategia de
transferuri expusă de patronul

CSU Craiova, prima
echipă din Liga 1 care și-a
reluat antrenamentele!
foto: facebook/ucv1948.ro

Oltenii au găsit o metodă inedită
pentru a se pregăti împreună: prin
video-conferință!
Gruparea din Bănie e prima din
fotbalul autohton care și-a reluat
pregătirea, dornică să aducă titlul
pe Oblemenco când se va încheia
stagiunea. Toți echipierii se vor
antrena online, prin intermediul
video-conferinței.
„Clubul Universitatea Craiova
a stabilit ca începând de luni, 13
aprilie 2020, să fie reluate pregătirile
în cadrul video-conferințelor cu tot
lotul alb-albastru. Antrenamentele
de la distanță vor fi conduse de către
preparatorul fizic Cornel Blejan”, este

VREMEA
ÎN OLTENIA

CRAIOVA
Max.
Min.

20 C
3oC
o

grupării oltene, Mihai Rotaru. Acesta
a spus că e ilogic să investești în
jucători în condițiile în care piața de
mercato e instabilă acum. „E greu de
crezut că se fac transferuri acum. Și
mai e ceva: de ce să transfere cineva
acum, când nu știe ce va urma? Nu
poate să transfere peste 2-3 luni? E
greu să-ți faci bugete, dar orice e
posibil. Orice interes care exista față

de jucătorii noștri, fie incipient, fie
mai avansat, în momentul în care a
început nebunia, nimeni nu mai sună.
Nu văd pe cineva, în acest moment,
să fie activ pe piața transferurilor.
Mihăilă până nu luăm un campionat,
nu pleacă. În momentul acesta nu am
auzit de discuții privind transferurile”,
a spus Rotaru la emisiunea Fan
România, la începutul lunii aprilie.

anunțul juveților.
La postul de televiziune Oltenia
TV preparatorul fizic Cornel Blejan
a explicat modul în care va decurge
pregătirea: „Intrăm în a cincea
săptămână de izolare şi vom face
antrenamente live. Vom face adaptare
anatomică. Ne vom conecta toţi la o
reţea, vom fi aproape de ce înseamnă
antrenament dirijat. Vom face 5
antrenamente pe săptămână, 3 cu
mine, 2 individual. În prima parte a
pregătirii ai nevoie de 4-6 săptămâni
pentru a pregăti muşchii, tendoanele,
ligamentele, pentru a susţine un efort
de intensitate maximă, altfel apare
un mare risc de accidentare”.

SLATINA 20/2oC TÂRGU JIU

16/20C

SEVERIN 17/3 C RM. VÂLCEA 18/2 C
o

o

4.8297
239.9160

4.4155
5.5222
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