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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ 
   PERIOADA 20 APRLIE – 26 APRILIE 2020

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro

22.04
09:00 - 17:00 Vârvoru 

de Jos

Gabru, Drăgoaia, Terpeziţa, Lazu - integral, 
PT terţi: PT Fermă Tencănău, PT Cosmote 
Terpeziţa, PT 2 Moară Terpeziţa

09:00 - 17:00 Amărăştii 
de Jos

PTA Bază Recepţie CRR Amărăştii de Jos

Consiliul Judeţean Mehedinţi plăteşte 
pentru hrana, transportul şi cazarea 

asistenţilor sociali care intră în izolare
Angajații centrelor de 
asistență socială din 
Mehedinți primesc 
hrană, transport și cazare 
din partea Consiliului 
Județean, în perioada 
în care aceștia se află în 
izolare preventivă la locul 
de muncă, în apropierea 
centrelor sau la domiciliu.

Potrivit Ordonanţei Militare nr.8, 
centrele aflate în subordinea DGASPC 
Mehedinţi trebuie să respecte reguli 
stricte pentru a-şi continua activitatea, 
motiv pentru care jumătate din 
angajaţi au intrat în izolare preventivă 
la locul de muncă sau în vecinătatea 
centrelor şi cealaltă jumătate se află 
în izolare preventivă la domiciliu. 
Aceştia trebuie să stea în izolare timp 
de 14 zile.

„Știu că este neplăcut pentru 
fiecare angajat să fie în această 
situaţie, mai ales acum, înainte 
de Paşte, dar vreau să îi asigur pe 
toţi de toată înţelegerea şi sprijinul 
meu. Este o perioadă grea pentru 
fiecare dintre noi, dar sunt convins 

că vom reuşi să o depăşim pentru 
binele nostru şi al tuturor celor pe 
care îi avem în grijă.”, a transmis 
preşedintele Consiliului Judeţean 
Mehedinţi, Aladin Georgescu.

În situaţia dată, Consiliul Judeţean 
Mehedinţi a alocat suma de 106.500 
lei către Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului. Banii 
vor fi folosiţi pentru a asigura hrana 
pe o perioadă de 30 de zile pentru 
personalul din centrele rezidenţiale 
pentru adulţi şi centrele rezidenţiale 
pentru copii.

Pentru angajaţii care nu au putut 
fi cazaţi în centrele rezidenţiale de 
asistenţă, C.J. Mehedinţi a asigurat 
spaţii în Drobeta Turnu Severin 
pentru cazarea unui număr de 80 de 

persoane.
De asemenea, hrana şi transportul 

personalului care este în izolare 

preventivă la domiciliu, de la locul 
de muncă la domiciliu şi invers, sunt 
asigurate de autorităţi.

„Paştile” vor fi distribuite vineri şi 
sâmbătă mehedinţenilor

Pâinea binecuvântată, în formă de 
mici prescuri, stropită cu agheasmă 
şi vin, cunoscută sub numele de 
„Paşti”, va fi sfinţită anul acesta în Joia 
Mare, 16 aprilie 2020, după Sfânta 
Liturghie şi va fi ambalată igienic în 
pachete închise, transmite Episcopia 
Severinului şi Strehaiei.

„Paştile” vor fi distribuite în zilele de 
vineri şi sâmbătă, începând cu orele 
8.00, tuturor credincioşilor, în locuri 
special amenajate în afara lăcaşurilor 

de cult. Personalul va purta mască şi 
mănuşi de protecţie.

Accesul la aceste locuri speciale din 
afara lăcaşurilor de cult se va organiza 
în zilele premergătoare Sfintelor 
Paşti, respectându-se aceleaşi reguli 
sanitare ca şi în magazinele alimentare 
(mască sanitară, distanţă socială de 2 
metri, marcată în faţa locului special 
amenajat).

Pentru persoanele care nu se pot 
deplasa, cum sunt bătrânii, bolnavii şi 

cei aflaţi în izolare, se vor face pachete, 
care vor fi distribuite în dimineaţa zilei 
de duminică, 19 aprilie 2020, începând 
cu orele 6.00. „Paştile” vor fi duse la 
domiciliu acestora de către voluntari, 
membri ai consiliilor şi comitetelor 
parohiale.

Voluntarii vor purta mască şi 
mănuşi de protecţie, precum şi ecuson 
nominal, semnat şi ştampilat de către 
fiecare parohie.

Cristina PLEȘOIANU
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Executorul judecătoresc 

craiovean, fost procuror, Mihai Drăgoi, 
nu scapă din arest

Judecătorii de la Curtea 
de Apel Craiova au decis, 
ieri, să mențină măsura 
arestării preventive 
față de executorul 
judecătoresc, fost 
procuror, Mihai Drăgoi, 
acuzat că a înșelat zeci 
de craioveni cu sume ce 
totalizează aproximativ 
1,7 milioane de euro. 
Acesta a fost prins în 
luna decembrie la Iași 
în timp ce încerca să 
plaseze bancnote false 
făcând cumpărături într-o 
piață. Dosarul în care 
este acuzat de abuz în 
serviciu s-a înregistrat 
pe 4 februarie la Curtea 
de Apel Craiova și este 
acum analizat în camera 
preliminară.

Curtea de Apel Craiova a hotărât, 
ieri, să-l mențină în spatele gratiilor 
pe executoru lu i  judecătoresc 
craiovean și fost procuror, Mihai 
Drăgoi: „Menţine măsura arestului 
preventiv pentru inculpatul Drăgoi 
Mihai. Cu contestaţie. Pronunţată în 
camera de consiliu de la data de 14 
aprilie 2020, se arată în hotărârea 
instanței”.

Reamin t im că ,  executo ru l 
judecătoresc Mihai Drăgoi, acuzat 
că a înşelat zeci de craioveni, şi dat 
în urmărire în baza unui mandat de 
arestare emis în lipsă pe numele său 
în luna martie a anului trecut, este 
după gratii de pe 13 decembrie, după 
ce a fost prins la Iaşi, cu bancnote 
false. Bărbatul ar fi fost prins chiar 
când încerca să facă cumpărături cu 
bani faşi într-o piaţă din Iaşi.

Potrivit anchetatorilor, el ar fi 
plasat bancnote false de 10 şi 50 lei în 
mai multe judeţe din ţară. Procurorii 

Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Craiova îl acuză pe Mihai 
Drăgoi de 19 fapte de înşelăciune, 
delapidare, dar şi fals în acte. Între 
altele, acesta ar fi luat bani de la 
mai multe persoane pentru imobile 
pe care el promitea că le va vinde 
acestora.

Potrivit procurori lor, 32 de 
persoane i-au căzut v ict ime, 
prejudiciul total creat de acesta 
ridicându-se la suma de aproximativ 
8.293.171 lei (cca. 1.700.000 euro).

Astfel, anchetatorii arată că „în 
perioada 2015 – 2018, inculpatul 
D.M.: în cal i tate de executor 
judecătoresc a întocmit, în cadrul 
unor dosare de executare, acte 
nelegale de executare, prin care a 
atestat că anumite persoane fizice 
au depus sume de bani, cu titlu de 
preţ/avans preţ, pentru cumpărarea 
unor imobile aflate în procedura de 
executare – cu menţiunea că unul 
şi acelaşi imobil, ce făcea obiectul 
executării silite, a fost înstrăinat 
mai multor persoane vătămate, fără 
însă a distribui preţul creditorilor din 
dosarele de executare; în calitate 
de executor judecătoresc, în cadrul 
BEJ D.M., şi-a însuşit din conturile de 
consemnare ale BEJ D.M., pe care le 
gestiona, prin viramente în conturile 

curente ale acestui birou şi în conturile 
personale, prin retrageri în numerar, 
sume importante de bani încasate de 
la debitorii din dosarele de executare 
sau de la terţe persoane participante 
la procedurile de licitaţie publică reale 
sau fictive, organizate de inculpat în 
cadrul acestor dosare; în calitate de 
persoană fizică, dar folosindu-se de 
calitatea sa de executor judecătoresc 
şi fost procuror, a încheiat cu diverse 
persoane fizice promisiuni notariale 
bilaterale de vânzare – cumpărare, 
prin care promitea să le vândă 
imobile situate în mun. Craiova, 
asupra cărora urma să dobândească 
dreptul de proprietate în baza 
unor alte promisiuni bilaterale de 
vânzare – cumpărare încheiate de 
el cu proprietarul S.C. S.T. S.R.L., cu 
menţiunea că unul şi acelaşi imobil 
a fost promis de inculpatul D.M. mai 
multor persoane, încasând totodată 
şi preţul acestuia de la fiecare dintre 
aceste persoane”.

Procurorii mai arată că executorul 
a convins unele dintre persoanele 
vătămate că are informaţii reale cu 
privire la imobile aflate în procedurile 
de executare, astfel încât le poate 
transfera dreptul de proprietate 
asupra acestor imobile, în schimbul 
unui preţ avantajos în raport cu preţul 

pieţei, determinând aceste persoane 
să-i remită sume importante de bani 
cu titlu de preţ/avans preţ.

Procurorii au propus arestarea 
preventivă a bărbatului, însă în lipsă, 
întrucât inculpatul nu a fost de găsit, 
iar instanţa a acceptat-o.

Acesta este acuzat de „săvârşirea 
următoare lor  in f rac ţ iun i :  15 
infracţiuni de înşelăciune prev. de 
art. 244 alin. 1 şi 2 C.p., 4 infracţiuni 
de înşelăciune în formă continuată, 
prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.p., 
cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., o 
infracţiune de delapidare în formă 
continuată prev. de art. 295 C.p., 
cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., o 
infracţiune de fals în înscrisuri sub 
semnătură privată prev. de art. 
322 C.p., 4 infracţiuni de abuz în 
serviciu în formă continuată prev. 
de art. 297 alin. 1 C.p., cu aplicarea 
art. 35 alin. 1 C.p., o infracţiune de 
abuz în serviciu prev. de art. 297 
alin. 1 C.p., 2 infracţiuni de abuz 
de încredere prev. de art. 238 C.p., 
o infracţiune de fals în declaraţii 
în formă continuată, prev. de art. 
326 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 
C.p., toate cu aplicarea art. 38 
alin. 1 C.p.”, conform procurorilor 
craioveni de la Parchetul Curții de 
Apel Craiova.
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16 persoane, izolate după ce au luat contact cu 
primul gorjean răpus de coronavirus

16 persoane s-au autoizolat după 
ce au luat contact cu unul dintre cei 
doi oameni care au murit din cauza 
coronavirusului în județul Gorj. 
Bărbatul în vârstă de 66 de ani a fost 
primul gorjean răpus de COVID19.

„Referitor la cele două decese, 
înregistrate pe raza județului Gorj, 
Direcția de Sănătate Publică face 
următoarele precizări: în cazul 

primului deces (bărbatul în vârstă 
de 66 de ani) s-a finalizat ancheta 
epidemiologică, iar 16 persoane 
s-au autoizolat la domiciliu. Este 
vorba despre 12 membrii de familie, 
un paramedic SMURD, 2 asistente 
medicale și o infirmieră din Secția 
ATI.

Totodată, un alt bărbat, de 
această dată în vârstă de 41 de ani, 

și-a pierdut viața din cauza noului 
virus. În cazul lui, contacții nu au fost 
nevoiți să se autoizoleze, pentru că 
s-au protejat.

„Al doilea deces, un bărbat în 
vârstă de 41 ani, decedat în data 
de 10.04.2020. Acesta se întorsese 
din Anglia și se afla în perioada 
de carantină. În urma anchetei 
epidemiologice a rezultat că cei 15 

contacți (cadre medicale, personal 
echipaj ambulanță, inspectori 
coordonatori centru de carantină, 
jandarmi) au purtat echipamentele de 
protecție corespunzătoare. Conform 
metodologiei în vigoare, nu sunt 
considerați contacți apropiați. În aceste 
condiții nu s-a impus autoizolarea la 
domiciliu”, a transmis DSP Gorj.

Cătălin ANGHEL

Gorjeancă de 27 de ani, infectată 
cu COVID19

O tânără în vârstă de 27 de ani 
a fost confirmată pozitiv cu virusul 
COVID-19, pe raza județului Gorj. 
Femeia se afla în autoizolare la 
domiciliu, după ce se întorsese din 
Anglia. Potrivit DSP Gorj, pe data 
de 10 aprilie a fost transportată la 
Secția de Boli Infecțioase, din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Târgu 
Jiu. Se pare că aceasta acuza tuse și 
dureri faringiene.

După ce s-a constatat că starea nu 
este deloc una normală, doctorii i-au 
făcut testele specific, iar în data de 
12 aprilie rezultatul testului COVID-19 
a fost confirmat pozitiv.

La începutul spătămânii, Direcția 
de Sănătate Publică Gorj anunța 
că la nivelul județului erau 562 de 
carantinați și 559 de autoizolați 
cu 222 ieșiți și numai 5 intrați. Se 
înregistra un număr de 10 cazuri 
confirmate cu COVID-19, dintre care: 
5 persoane vindecate și externate; 
3 persoane internate și 2 persoane 
decedate.

Băuți și fără declarație, doi șoferi au fost prinși 
de polițiștii gorjeni

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, 
din comuna Peștișani, a fost depistat 
băut la volan de polițiști din cadrul 
Secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu. Totul 
s-a petrecut luni, în timp ce șoferul 
se deplasa pe DJ 672 Brădiceni și 
prezenta o concentraţie de 0,58 mg/l 
alcool pur în aerul expirat Mai mult 
decât atât, conducătorul auto avea 
și permisul suspendat.

„În urma verificărilor efectuate 
în baza de date s-a stabilit faptul că 
acesta are permisul de conducere 
reţinut în vederea suspendării 
exercitării dreptului de a conduce 
autovehicule pe drumurile publice. 
Conducătorul auto a fost transportat 
la spital, în vederea recoltării de probe 
biologice de sânge pentru stabilirea 
cu exactitate a alcoolemiei. În cauză 

s-a întocmit dosar penal pentru 
săvârşirea infracţiunii de conducerea 
unui autovehicul pe drumurile 
publice, de către o persoană aflată 
sub influența alcoolului şi în perioada 
de suspendare a dreptului de a 
conduce”, se arată într-un comunicat 
al IPJ Gorj.

Totodată, oamenii legii l-au 
sancționat pe bărbat pentru că nu 
avea asupra lui declarația pe proprie 
răspundere, ce i-ar fi motivate 
deplasarea: „S-a procedat la 
verificarea cu privirea la respectarea 
O.M. 3/2020, ocazie cu care s-a 
stabilit că acesta nu avea asupra sa 
declarație pe propria răspundere,  
motiv pentru care a fost sancționat 
contravențional cu amendă în valoare 
de 2.000 lei, conform OUG 1/1999”, 
au mai transmis polițiștii gorjeni.

Tot luni, polițiști din cadrul Poliției 
Orașului Rovinari au depistat în 
trafic un tânăr, de 27 de ani, din 
comuna Giroc, județul Timiș, în timp 
ce conducea un autoturism pe raza 

localității Rovinari. Se apre că acesta 
avea o concentrație de 0,68 mg/l 
alcool pur în aerul expirat, fapt pentru 
care a fost condus la spital, unde 
i-au fost recoltate probe de sânge, în 
vederea stabilirii alcoolemiei.  

Se pare că alături de șoferul 
băut, în mașină, se mai afla un tână, 
iar nici măcar unul dintre ceștia 
nu avea la el declarația pe propria 
răspundere.

„În autotur ism a mai fost 
identificat ca pasager, un alt tânăr, 
de 22 de ani, din municipiul Motru, 
ambii fiind sancționați conform 
O.M.3/2020, neavând declarațiile 
pe propria răspundere, pentru a 
le prezenta autorităților. În cauză 
s-a întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracţiunii de conducerea 
unui autovehicul pe drumurile 
publice, de către o persoană aflată 
sub influența alcoolului şi în perioada 
de suspendare a dreptului de a 
conduce”, spun oamenii legii.

Cătălin ANGHEL
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Vâlcean, depistat pozivitv cu COVID19, 
cercetat de procurori

Bărbatul în vârstă de 62 de ani, 
din Băile Govora, s-ar fi infectat cu 
COVID19 după ce, la sfârşitul lunii 
martie 2020, a fost la un control 
medical la Spitalul Universitar din 
Bucureşti. Când a revenit acasă, 
bărbatul a mers la muncă și a luat 
contact cu mai mulți oameni.

„Pe rolul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Rm. Vâlcea a 
fost înregistrat la data de 10 aprilie 
2020 un dosar penal în care se 
efectuează urmărirea penală cu 
privire la comiterea infracţiunii de 
zădărnicirea combaterii bolilor, prev. 
de art. 352 C.penal, ca urmare a 
sesizării din oficiu a organelor de 
poliţie judiciară din cadrul Poliţiei 
Orasului Băile Govora.  În fapt, în 
data de 26.03.2020, o persoană din 
Băile Govora s-a deplasat la Bucuresti 
pentru efectuarea unui control la 
Spitalul Universitar, revenind la 
domiciliu a doua zi. În zilele de 
30 și 31 martie 2020, persoana a 
fost la serviciu şi, întrucât în data 
de 31.03.2020 a prezentat febră a 
luat legătura cu medicul de familie, 
care i-a spus să rămână izolat la 
domiciliu împreună cu soţia. În 
data de 09.04.2020, pe fondul unor 
stări febrile a solicitat ambulanţa, 

care l-a transportat cu izoleta la 
Spitalul Judeţean Vâlcea – Secţia 
Boli Infecţioase, unde a fost testat 
, rezultatul testului coronavirus 
COVID 19 fiind pozitiv, în cauză 
fiind efectuate verificări pentru 
stabilirea persoanelor cu care acesta 
a intrat în contact după îmbolnăvire 

şi a eventualelor consecinţe”, se 
arată într-un comunicat oficial al 
Parchetului Râmnicu Vâlcea.

Urmărirea penală este efectuată 
de lucrători din cadrul Poliţiei Orasului 
Băile Govora sub supravegherea 
procurorului din cadrul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea.

Cercetările continuă în vederea 
lămuririi tuturor împrejurărilor de 
fapt, această fază a cercetărilor 
constituind o etapă a procesului 
penal reglementată de Codul de 
procedură penală, iar pe măsura 
derulării acestora vom informa opinia 
publică.

Râmnicenii nevoiași nu mai primesc 
pachete cu alimente de bază

Râmnicenii cu vârsta de peste 
65 de ani şi fără aparţinători, dar şi 
persoanele singure sau familiile aflate 
în situaţii de maximă dificultate au 
încetat să primească pachetele în 
greutate de aproximativ 14 kilograme 
cu alimente de bază. Acțiunea 
autorităților locale a început pe data 
de 30 amrtie și s-a încheiat marți, 
14 aprilie.

„Marţi, 14 aprilie, s-a pus punctul 
final la acţiunea de sprijinire a 
persoanelor cele mai vulnerabile din 
municipiu prin oferirea unui pachet în 
greutate de aproximativ 14 kilograme 
cu alimente de bază (zahăr, orez, 
mălai, făină, paste făinoase, ulei, 
conserve de mazăre, pateu, tocană de 
legume, zarzavat, covrigi, pui, pulpe 
de pui, pâine, salam, carne tocată şi 
peşte). Beneficiarii acestui demers 

– în conformitate cu prevederile 
Hotărârilor Comitetului Local pentru 

Situaţii de Urgenţă nr. 5/27.03.2020 
şi 7/02.04.2020 - au fost râmnicenii 

cu vârsta de peste 65 de ani şi fără 
aparţinători, precum şi persoanele 
singure sau familiile aflate în situaţii 
de maximă dificultate. Acţiunea a 
demarat în 30 martie”, se arată într-
un comunciat al Primăriei Râmnicu 
Vâlcea.

Peste 100 de oameni au ajutat la 
împărțirea pachetelor timp de mai 
bine de o lună: „Acțiunea a implicat 
peste 100 de persoane – funcţionari 
ai Primăriei municipiului, salariaţi 
ai structurilor direct subordonate, 
precum şi voluntari – care au făcut 
eforturi remarcabile pentru ca 
râmnicenii cei mai afectaţi de această 
pandemie să aibă ce pune pe masă 
cu ocazia sărbătorilor pascale”, se mai 
arată în comunicat.

Cătălin ANGHEL
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Incendiu de vegetație pe o insulă în 
apropierea podului de peste Olt

Un incendiu de vegetație 
uscată a izbucnit, luni seară, 
pe o insulă de pe râul Olt. 
Flăcările s-au extins pe o 
suprafață de aproximativ 
5.000 de metri pătrați. 
Cauza izbucnirii incendiului 
este însă necunoscută.

Pompierii din Slatina au intervenit 
pentru a stinge incendiul, dar din 
cauza accesului limitat, acțiunea a 
avut un grad de dificultate ridicat. 
În cele din urmă, aceștia au reușit 
să stingă focul, după aproximativ o 
oră de intervenție, scrie Evenimentul 
de Olt.

„Pompierii Detașamentului Slatina, 
cu autospecială de stingere cu apă și 

spumă, au intervenit în localitatea 
Salcia, pe malul râului Olt, pentru 
stingerea unui incendiu izbucnit la 
vegetație uscată și păpuriș. Având în 
vedere zona greu accesibilă, care nu 
permitea accesul cu autospeciala în 

zona în care se manifesta incendiul, 
pompierii au acționat cu mijloace 
individuale de intervenție. În urma 
incendiului, au ars aproximativ 5.000 
de metri pătrați de vegetație uscată și 
păpuriș, fără să producă alte pagube”, 

a spus Alin Băsășteanu, purtătorul 
de cuvânt al Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență Olt.

Flăcările au distrus și cuiburile 
păsărilor din zonă, dar și habitatul 
altor viețuitoare.

S-a confirmat al 13-lea caz de coronavirus în județ
A fost confirmat un nou caz de 

îmbolnăvire cu coronavirus în Olt. 
Este vorba de un bărbat, vecin cu 
familia copilului de un an și două luni, 
din Slatina.

 În județul Olt s-au confirmat, 
până în prezent, 13 cazuri de infecție 
cu noul coronavirus.

Tatăl, mama, bunicul şi bunica 
copilului de un an și două luni, 
din Slatina, au fost, de asemenea, 

confirmați cu noul virus.
Dintre cele 13 persoane depistate 

cu COVID-19, în județul Olt, 4 au fost 
deja declarate vindecate și externate.

Duminică s-a înregistrat cazul cu 
numărul 12, o femeie care s-a întors 
din Norvegia și care în acest moment 
este internată la Spitalul Județean de 
Urgență Slatina.

Cristina PLEȘOIANU

Amendă de 2.000 de lei pentru un proprietar din 
Olt care ținea cârciuma deschisă

 Poliţiştii din cadrul Serviciului 
E c o n o m i c  O l t  a u  a m e n d a t 
proprietarul unui bar cu suma 
de 2.000 de lei, pentru că nu a 
respectat prevederile ordonanţelor 
militare emise în timpul stării de 
urgenţă, care interzic consumul 
băuturilor alcoolice şi produselor 
alimentare în incinta localului.

Proprietarul a fost prins cu 
cârciuma deschisă duminică, deși 
acest lucru este interzis de aproape 
o lună.

„ Po l i ț i ș t i i  S e r v i c i u l u i  d e 
Inves t i ga re  a  C r im ina l i t ă ț i i 
Economice Olt  au sancț ionat 
contravențional un agent economic, 

cu amendă în valoare de 2.000 lei. 
Acesta nu a suspendat activitatea 
de servire și consum al produselor 
alimentare și băuturilor alcoolice 
și nealcoolice, pe durata stării de 
urgență”, se arată într-un comunicat 
al Prefecturii Olt

Potrivit Gazeta Nouă, polițiștii au 
amendat alți doi agenţi economici, 
cu suma de 10.000 de lei, pentru 
că aveau la vânzare marfă fără 
documente de proveniență.

„Au fost aplicate două sancțiuni 
contravenționale, în valoare totală 
de 10.000 lei, pentru încălcarea 
prevederilor Legii nr. 12/1990 privind 
protejarea populației împotriva unor 

activități de producție, comerț sau 
prestări de servicii ilicite”, a mai 

precizat Prefectura Olt.
Cristina PLEȘOIANU

Sursa foto: Evenimentul de Olt
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Stare de urgenţă încă 30 de zile

Pericolul nu a trecut, iar relaxarea 
ar duce la creşterea cazurilor de 
COVID-19, a spus preşedintele 
României, Klaus Iohannis, anunţând 
prelungirea stării de urgenţă cu încă 
30 de zile. Decretul a fost emis marţi.

„Este absolut evident că ne 
luptăm cu o epidemie extrem de 
greu de controlat, chiar și în contextul 
adoptării încă de acum o lună a 
unor măsuri de distanțare socială 
fără precedent, prin instituirea stării 
de urgență. Cu siguranță că fără 
aceste măsuri de izolare ne-am fi 
confruntat cu o explozie a cazurilor 
imposibil de gestionat de sistemul 
nostru de sănătate. Pericolul nu a 
trecut, iar o relaxare a restricțiilor 
în perioada următoare, cum văd că 
cer cu inconștiență unii politicieni, ar 
duce la o creștere vertiginoasă de noi 
cazuri de infectare, suprapopularea 
spitalelor și o presiune uriașă pe 
sistemul nostru sanitar. Stați acasă 
pentru a nu ajunge pe un pat de 
spital!”, a declarat preşedintele 
României, Klaus Iohannis.

Între altele, şcolile rămân închise 
şi se suspendă toate activităţile 
didactice care presupun prezenţa 
fizică a elevilor şi profesorilor. Rămâne 

interzisă închiderea căminelor 
de bătrâni ori a caselor de copii.
Conform preşedintelui, Guvernul 
va lua toate măsurile pentru a fi 
asigurată securitatea alimentară a 
cetăţenilor. Se pot plafona preţurile 
la medicamente şi echipamente 
medicale, al imente de str ictă 
necesitate şi utilităţi.

Între timp, de pe lista bolnavilor 
de coronavirus din Dolj a dispărut 
un pacient. Dacă luni autorităţile 
raportau 44 de cazuri la nivelul 
judeţului, incluzând decesele şi 
pacienţii vindecaţi, marţi erau doar 
43. Autorităţile nu au oferit nici o 
explicaţie pentru această eroare.

Pe de altă parte, conform 
Prefecturii Dolj, marţi, situația 
epidemiologică a județului Dolj se 
prezenta astfel: 1.585 de persoane 
erau izolate voluntar la domiciliu, 857 
de persoane se aflau în carantină, 955 
de persoane au ieșit din carantină, 
iar alte 8.020 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”, au transmis 
reprezentanţii Prefecturii Dolj.

La nivel naţional, până ieri, au 
fost confirmate 6.879 de cazuri de 
persoane infectate cu virusul COVID 
– 19 (coronavirus). Dintre persoanele 

confirmate pozitiv, 1.051 au fost 
declarate vindecate și externate, iar 
numărul deceselor ajunsese la 346.

Conform Prefecturii Dolj, forţele 
de ordine au continuat desfăşurarea 
de activităţi în sistem integrat, fiind 
formate echipaje mixte alcătuite 
din poliţişti, jandarmi, poliţişti locali 
şi militari, scopul fiind impunerea 
normelor legale instituite pe perioada 
stării de urgenţă.

Luni autorităţile au verificat modul 
de respectare a măsurii de izolare în 
cazul a peste 780 de persoane.

„De asemenea, aproximativ 
210 societăți comerciale au fost 
controlate din perspectiva respectării 
interdicţiilor instituite. Pentru abaterile 
constatate cu privire la măsurile 
dispuse prin ordonanţele militare, 
forţele de ordine au aplicat peste 
330 de sancţiuni contravenţionale în 
valoare de aproximativ 864.000 de 
lei”, arată Prefectura Dolj.

În Melineşti, de exemplu, mai 
mulţi bărbaţi au fost amendaţi după 
ce au fost prinşi consumând alcool în 
faţa unui bar.

„În noaptea de 13 aprilie a.c., 
poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie 
Rurală Melineşti, împreună cu un 
jandarm din cadrul I.J.J. Dolj, au 
depistat, în faţa unui bar dintr-o 
localitate doljeană, 6 bărbaţi, cu 
vârste cuprinse între 17 şi 33 de ani, 

toţi din localitate, care consumau 
diverse băuturi. Având în vedere cele 
constatate, poliţiştii au aplicat amenzi 
persoanelor identificate, precum şi 
societăţii comerciale, valoarea totală 
a acestora fiind de 170.000 de lei”, au 
mai arătat reprezentanţii Prefecturii 
Dolj.



HOROSCOP
Aceasta este una dintre acele 

zile in care s-ar putea sa nu fii pe 
deplin apreciat pentru suflarea 
minunata de aer proaspat pe care 
o aduci grupului. Razbunarea celor 
vechi si batrani poate veni astazi 
in fata ta.

Forte puternice pot fi actionate 
si iti cer sa te ridici putin mai repede 
decat de obicei. Tine-ti umerii drepti 
si fii mandru. Nu te gandi la tine 
insuti ca la o persoana, doar pentru 
ca exista un dezacord intre tine si 
oamenii din jurul tau. 

Ar putea fi greu sa gasesti 
raspunsuri astazi. 

Ar mai putea f i  greu 
pentru tine sa te si intelegi 
cu cei din jur pentru ca iti 
dau impresia ca sunt cu capul 
in nori.

S-ar putea sa te simti putin 
cam obosit si deprimat de micul 
dejun in aceasta dimineata. 
Responsabilitatile domestice uneori 
iti aglomereaza spiritul. Ce zici de 
a te trata intr-o scurta vacanta, un 
pic de timp liber doar pentru tine? 

Nu lasa lucrurile sa te 
deranjeze. Ai incredere ca 
esti pe drumul cel bun. Vointa 
ta puternica si obiceiurile 
neregulate se vor dovedi destul 
de eficiente intr-o zi ca azi, cand 
lucrurile par a fi infloritoare. 

Tensiunea este capabila sa 
se ridice la un nivel inalt daca nu 
esti atent la modul in care folosesti 
cuvintele. Lucrul complicat este ca 
forte independente vor incerca sa 
te impinga si sa te traga in moduri 
diferite.

Ziua de azi va fi excelenta 
pentru t ine! Desi nu vor 
aparea evenimente specifice, 
exista promisiunea imensa 
de libertate. O schimbare 
fundamentala este pe cale sa 
apara in ocupatia ta. 

Este posibil ca partea 
intelectuala a ecuatiei sa fie 
data complet peste cap. Ai 
colectat toate faptele si ai pus 
toate datele in asa fel incat 
este imposibil ca cineva sa iti 
anuleze calculele. 

Se pare ca ultima data cand ai 
dat sfaturi celor din jur, ai fost cel care 
a suferit consecintele vorbelor spuse, 
pentru ca persoanele respective au 
luat decizii gresite. Astazi, din nou ti 
se va cere sfatul si va trebui sa fii cat 
se poate de rezervat in a te pronunta.

Poate vrei sa ramai in casa 
si sa nu vorbesti cu nimeni azi. 
Daca decizi sa te aventurezi, 
esti capabil sa te opui aproape 
oricarei persoane. 

Nu vezi acest lucru ca fiind 
negativ.

Vei primi o veste buna in 
legatura cu un proiect la care lucrezi 
de ceva vreme. Poate fi vorba 
despre o sponsorizare din partea 
unui partener de afaceri. Spre seara 
vei dori sa sarbatoresti aceasta veste 
alaturi de persoanele apropiate.

Astazi vei simti ca energia ta 
este mai puternica. De multe ori, 
daca nu te simti 100% sigur pe sine, 
vei refuza sa parasesti casa. 

Astazi trebuie sa te simti mult 
mai bine si pregatit sa dai ochii 
cu lumea
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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  Convieţuiri
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  Izolaţi în România
22:30  Adevăruri 
   despre trecut 
23:00  Telejurnal 
00:00  Fotbal: 
   Ghana - Uruguay 
03:00  #Creativ (R)
03:25  Sport (R)  
03:35  Meteo (R)  
03:40  Telejurnal (R) 
04:30  Vorbeşte
   corect! (R) 
04:35  Tezaur folcloric (R) 
05:25  Universul credinţei 
05:55  Imnul României  
06:00  România 9 (R)

07:35  Frankenweenie 
09:05  Hotel Grand 
   Budapest 
10:45  Horton 
12:10  Breslin și Hamill: 
   artiști ai presei 
14:00  Regele
   hoților 
15:50  Tu, din nou!! 
17:35  Un pas în
   urma serafimilor 
20:00  Marea Aventură
   Lego 2 
21:45  Westworld 
22:50  Ocean’s 8: 
   Jaf cu clasă 
00:40  Minciuni 
   și hoții 
02:20  Fără onoare 
04:30  Diavolul
   în carne
   și oase 
06:00  Dovada 

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

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  Fotbal virtual:
    România - Moldova
22:00  24 de ore 
23:00  Da-i bataie!
   Local Kombat  
00:00  Stiri Sport.ro  
01:00  Viaţa cu Jess 
01:30  Ora exacta
   in sport (R)  
03:00  La bloc 
05:00  Ora exacta in sport (R)

07:45  Lacrimi 
  de iubire (R) 
09:00  Teleshopping  
09:15  Vieti la 
   rascruce (R) 
10:15  Intre tine
   si rau (R) 
11:15  Teleshopping  
11:45  Frumoasa și
   bestiile (R) 
13:45  Teleshopping  
14:00  Blind Date (R) 
15:00  Vieti la
   rascruce (R) 
16:00  Tânăr și 
   Neliniștit 
17:00  Jurăminte
   încălcate 
18:00  Blind Date 
19:00  Frumoasa 
   și bestiile 
21:00  Intre tine 
   si rau 
22:00  Vieti la rascruce 
23:00  Lacrimi de iubire 
00:00  Frumoasa 
   și bestiile (R) 
02:00  Lacrimi de 
   iubire (R) 
03:00  Jurăminte
   încălcate (R) 
04:00  Ce se întâmplă 
   doctore ? 
04:15  Intre tine si rau (R) 
05:00  Blind Date (R) 
05:45  Jurăminte încălcate (R) 
06:45  Tânăr și Neliniștit (R)

07:20  Capri (R) 
08:00  Sacrificii în 
   numele iubirii (R) 
09:30  Teleshopping  
10:00  Starea naţiei (R) 
11:00  Teleshopping  
11:30  Happy News (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  Pacha 
22:00  Starea naţiei 

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

08:15  Vouă 
08:30  Miezul problemei (R) 
09:45  Dragoste si ura (R) 
10:45  Vouă 
11:45  Baronii 
12:45  Teleshopping  
13:00  Ştiri Naţional TV 
13:15  Vouă 
13:30  Baronii 
14:00  Teleshopping  
14:15  Vouă 
14:30  Noblețe (R) 
15:45  Vouă 
16:00  Teleshopping  
16:15  Destine rătăcite (R) 
17:15  Noblețe 
18:30  Ştiri Naţional TV 
19:00  Destine rătăcite 
20:00  Rambo 
22:00  Eye In The Sky: 
   Războiul Dronelor 
00:00  Sfinți și soldați (R) 
02:00  Albumul Naţional 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00  Maşini pe alese 
07:55  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
08:25  Cum se fabrică ? 
08:50  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
09:20  Vânătorii de artefacte 
09:50  Comoara din garaj 
10:20  Bogății ascunse 
   în magazii 
10:50  Tehnologie extremă 
11:45  Comori arhitecturale 
   recuperate 
12:45  Maşini pe alese 
13:40  Camioane în Australia  
16:30  Cum se fabrică ? 
17:00  Ingineriile istoriei 
18:00  Bagaje la licitaţie 
18:30  Bogății ascunse
   în magazii 
19:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
19:30  Cum se fabrică ? 
20:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
21:00  Curse de camioane 
22:00  Maşini nervoase 
23:00  Curse în afara legii: 
   New Orleans 
00:00  Expediţii în necunoscut 
01:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
01:55  Mistere la muzeu 
02:50  Curse de
   camioane 
03:45  Maşini nervoase 
04:40  Maşini pe alese 

HBO EUROSPORT

08:00  Sărituri cu schiurile:
   Cupa Mondială 
09:30  Tenis: Openul Franţei, 
   la Arenele Roland
   Garros, Paris
12:30  Snooker: Campionatul  
   PLAYERS
15:00  Ciclism: 
   Turul Italiei
18:45  Ciclism: Turul Franţei 
20:00  Tenis: Openul Franţei, 
   la Arenele Roland 
   Garros, Paris 
23:00  Jocurile olimpice:
   Galeria vedetelor - 
   Sydney 2000  
00:00  Curse de maşini: 
   Campionatul Mondial
   de anduranţă
02:30  Ciclism: Turul Franţei 
04:00  Schi alpin: 
   Cupa Mondială,
   la Wengen, în Elveţia 

07:30  Teleshopping  
08:15  SpongeBob 
   Pantaloni Pătrați 
08:45  Teleshopping  
09:15  Dragoste și ură 
11:00  Puterea dragostei 
12:00  Știrile Kanal D 
13:00  În căutarea 
   adevărului 
15:00  Teo Show 
17:00  Puterea 
   dragostei 
19:00  Știrile
   Kanal D 
20:00  Mă numesc Zuleyha 
22:00  Îmi place dansul 
01:00  Știrile Kanal D (R) 
02:00  Puterea dragostei (R) 
04:30  În căutarea 
   adevărului (R) 
06:00  Teleshopping (R)  
06:30  Pastila de râs 
06:45  Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

07:45  Vacanță la 
   capătul lumii (R) 

09:45  La bloc (R) 
12:15  Măscăriciul (R) 
14:00  Cel  mai  lung drum 
(R)  
16:30  Flirt la 40 de ani 
18:15  La bloc 
20:30  Furie dezlantuita 2 
22:30  In carne vie 

PRO 2

PRO X

PRO TV

PRO CINEMA

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

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

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

19:00  Ştirile Pro Tv  
20:30  Gospodar
   fără pereche 
22:15  Ştirile Pro Tv 
22:45  Cine sunt? 
01:00  Gospodar
   fără pereche (R) 
02:30  Arena 
   bucătarilor (R) 
03:00  Vorbeşte 
   lumea (R) 
05:00  Ce spun 
   românii (R) 
06:00  Ştirile 
   Pro Tv
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PMP va vota în favoarea 
decretului prezidenţial privind 
prelungirea Stării de Urgenţă

Partidul Mişcarea Populară va 
vota prelungirea Stării de Urgență și 
propune Guvernului un set de măsuri 
pentru protejarea populației în fața 
amenințărilor pandemiei Covid-19, 
precum și de resetare a economiei 
României.

„Rămânem consecvenți ideii că 
vieţile românilor trebuie puse înainte 
de toate celelalte considerente. Cât 
timp epidemia de SARS – CoV2 nu 
şi-a atins apogeul şi nu există o 
curbă descrescătoare a cazurilor şi 
deceselor, măsurile de distanţare 
socială instituite prin decretul privind 
Starea de Urgenţă şi ordonanţele 
militare succesive trebuie păstrate. 
Sunt singura cale de a l imita 
proporţiile dezastrului. În nicio ţară 
a UE nu s-a ridicat Starea de Urgenţă 
tocmai pentru că pericolul încă nu 
a trecut. În plus, ţara noastră are, 
oricum, o întârziere semnificativă 
(4 – 5 săptămâni) faţă de Vestul 
Europei”, a declarat preşedintele PMP, 
europarlamentarul Eugen Tomac.

În același timp, PMP solicită 
Guvernului să ia următoarele măsuri:

1. Simultan cu extinderea Stării de 
Urgență, să se repornească ramurile 
din economie care pot fi puse în 
mișcare. Considerăm că e nevoie de 
elaborarea și implementarea unui 
plan coerent și curajos de restartare 
a economiei. PMP susține că trebuie 
avută în vedere decizia UE privind 
suspendarea temporară a Pactului 
de Stabilitate şi de Creştere, ceea 
ce permite un deficit bugetar mai 
mare care poate fi folosit pentru 
derularea unor proiecte importante 
de infrastructură care nu sunt 
finanţabile prin fondurile structurale. 
Direcțiile majore de acțiune propuse 
de PMP sunt următoarele: finanţarea 
proiectului Autostrăzii Transilvania; 
extinderea reţelei de gaze naturale 
astfel încât minimum două treimi 
dintre români să-şi poate asigura în 
acest fel necesarul de energie pentru 
încălzire; decolmatarea canalelor 
de irigații, repararea sistemelor de 
pompare, achiziția de sisteme fixe 
și mobile de irigații și furnizarea 
gratuită a apei, timp de trei ani, în 
zonele afectate de secetă; realizarea 
de centre de colectare legume, 
fructe și zarzavaturi în marile bazine 
legumicole și producătoare de fructe; 
nu în ultimul rând, finanţarea Pactului 

Naţional pentru Sănătate, propus de 
PMP, în care este inclusă construirea 
celor 8 spitale regionale. „Avem 
nevoie de restartarea economiei, 
iar acest lucru poate fi făcut doar 
prin proiecte ambiţioase finanţate 
de stat. Dacă tot putem să ne 
împrumutăm peste ţinta de 3% deficit 
bugetar, ar trebui să ne gândim să 
rezolvăm problemele sistemice de 
infrastructură ale României. Pe lângă 
beneficiile implicite, am crea locuri de 
muncă şi am reporni sectoare cheie. 
Dacă tot ne împrumutăm, măcar să 
facem ceva cu banii aceia care să 
rămână apoi şi să ajutăm economia. 
Important este să nu ne gândim 
doar la ziua de astăzi. În timp de 
criză, avem nevoie de o guvernare 
cu viziune și cu curaj”, a concluzionat 
Eugen Tomac.  

2. Testarea întregului personal 
medical și a personalului auxiliar 
din spitale, urmată de retestarea 
săptămânală a acestora, pentru a 
proteja sănătatea pacienților, dar 
și a corpului medical. Din data de 
24.03.2020, de la primul apel pe care 
PMP l-a făcut în acest sens, s-a ajuns 
la 812 cadre medicale infectate în 
România și la 3 decese.

3. Comunicarea competentă și 
operativă a informațiilor referitoare 
la evoluția pandemiei care servesc 

interesului public, conform situației 
specifice fiecărui județ și fiecărei 
localități din România. Cetățenii au 
dreptul să știe, în timp real, care este 
numărul persoanelor infectate din 

comunitatea în care locuiesc pentru 
a lua din timp măsuri și mai drastice 
de protejare.

Partidul Mişcarea Populară
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Sunt buni și la făcut prăjituri, 

nu doar la box!
Cristina Cosma și iubitul ei, Robert Jitaru, au pregătit pentru Paște dulcele lor preferat

De când s-au întors de la Turneul 
Preolimpic de la Londra, Cristina 
Cosma și Robert Jitaru stau în izolare 
în Năsăud. Cei doi tineri se iubesc de 
doi ani și jumătate, dar nu și-au mai 
petrecut atât de mult timp împreună.

Cu ocazia restricțiilor și distanțării 
sociale impuse de Pandemia de 
Coronavirus, boxerii și-au descoperit 
înclinații în bucătarie. Ei au pregătit 
pentru Paște prăjitura preferată, pe 
care mama Cristinei o face de câte 
ori sportiva vine acasă.

„Banana bread e o prajitură care 
nouă ne place foarte mult. Este 
ușoară și are puține calorii. Trebuie 
să avem grijă la categorie în această 
perioadă, chiar dacă facem câte 
două antrenamente pe zi” - Cristina 
Cosma, vicecampioană europeană 
U22 la box.

„E ciudat să stăm atât de mult 
timp împreună, nu s-a mai întâmplat 
până acum de 2 ani și jumătate. Sper 
să se termine totul cât mai repede 
și să ne întoarcem la boxul nostru”- 
Robert Jitaru, campion european 
U22 la box.

Nici o zi fără 
două antrenamente
În timpul izolarii, sportivii încearcă 

să își ocupe timpul cu activități 
care să nu îi plictisească. Citesc, se 

uită la seriale și la filme și nu trece 
o zi în care să nu aibă câte două 
antrenamente.

„Nu pot să nu mă gândesc 
că dacă totul era ok, acum eram 
la București în cantonament, ne 
pregăteam pentru Turneul Preolimpic 
din mai, de la Paris” - Cristina Cosma, 
vicecampioană europeană U22 la 
box.

Visul lor: împreună la Jocurile
Olimpice de la Tokyo
Cr i s t ina  Cosma ș i  Rober t 

Jitaru se pregătesc să ajungă la 
prima Olimpiadă din viața lor, cea 
de la Tokyo din 2021. Cristina, 
vicecampioană europeană la U22, iar 
Robert, campion european la U22, 
trebuie să obțină biletele la JO în 
turneul de la Paris.

„Este visul nostru să mergem 
împreună la Tokyo... Ne e și frică să 
ne gândim cum ar fi să fim amândoi 
acolo! Pentru asta te apuci de sport, 
să ajungi la un Campionat Mondial și 
la Jocurile Olimpice” - Robert Jitaru, 
campion european U22 la box.

Până acum, România are un 
singur pugilist calificat la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo, din 2021, 
Cosmin Gîrleanu, la categoria 52 de 
kilograme.

SPORTSNET GROUP



Miercuri, 15 Aprilie 2020SPORT11

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

PUBLICITATE

Alex Maxim, radiografie dură a 
fotbalului românesc

Fostul fotbalist de la Pandurii 
Târgu J iu,  A lexandru Maxim, 
evoluează acum în Turcia, sub formă 
de împrumut. Marius Șumudică l-a 

adus pe mijlocaș la Gaziantep de la 
Mainz, formație de care jucătorul 
roman aparține. Internaționalul a 
reușit să-i impresioneze pe turci 
încă de la debut, chiar dacă nu a 
avut prea mult timp să se integreze. 
Totuși, un plus a fost prezența pe 

bancă a lui Marius Șumudică.
Maxim susține că românii nu vor 

fi vreodată egali cu fotbaliștii străini 
în campionatele mari din Europa, cel 
puțin nu în ochii antrenorilor: „Să 
fim sinceri, un român nu va fi pus 
niciodată în aceeași oală cu jucătorii 

PUBLICITATE

spanioli, germani sau nemți. Ăsta 
este adevărul, cine crede altceva, se 
înșeală. Vă spun că ceilalți primesc 
mult mai multe oportunități și nu e 
vreo frustrare, dar zic așa. Am intrat 
în contact cu foarte mulți jucători, 
antrenori, oficiali și am experiență, 
știu ce zic”, a spus Alexandru Maxim 
la Digi Sport.

Maxim a evoluat în Bundesliga 
și a văzut care este nivelul unui 
campionat de top. Românul este 
de părere că, până când fotbalul 
românesc nu va demonstra că este 
la un nivel valoric ridicat, situația 
actuală nu se va schimba.

„Până când noi, românii, nu 
vom trece la un alt nivel, atât la 
nivel de echipe naționale, dar și 
la nivel de club, jucătorii români 
vor fi văzuți la fel. Asta este cota 
noastră în momentul ăsta, din 
păcate. Un jucător belgian, italian, 
neamț... lor li se acordă mult mai 
multe șanse. Erau olandezi care 
jucau fără să aibă vreo realizare. 
Intrau pe teren, nu făceau nimic 
și antrenorul tot pe ei îi folosea. În 
2014 sau în 2015 cumpărai jucători 
de top cu 10-15 milioane de euro. 
Nu se învârteau sumele astea, nu 
puteau face profitul ăsta incredibil 
de acum. Sumele au explodat în 
ultimii ani, toți vor să cumpere 
jucători U21 germani sau francezi 
și după să câștige foarte mult de 
pe urma lor”, a mai explicat Maxim 
pentru Digi Sport.
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Soluția celor de la CSU pentru a se 
juca în Liga 1 cu suporteri în tribune!
Fotbalul este pentru suporteri, așa că oltenii îi vor alături de echipă atunci când se va da 

restartul în Liga 1

Campioană la  suporter i  în 
ultimele sezoane ale Ligii 1, CSU 
Craiova nu concepe ca la reluarea 
întrecerii să joace fără cel de-al 12-
lea jucător. Oltenii, primii care și-au 
reluat pregătirea pentru restartul 
campionatului, își doresc să-i aibă 
pe fani alături într-un sezon ce poate 
fi istoric pentru echipă, aflată în 
bătălia pentru titlu.

Sorin Cârțu, președinte al clubului 
oltean, spune că fanii trebuie să fie 
pe stadion, indiferent că vor sta la 
două scaune distanță unul de altul, 
camuflați toți sub măști de protecție 
și dotați cu mânuși.

„Fără spectatori nu are sens. 
Sunt de acord cu Gică Hagi, mai 
bine îi obligi şi pe spectatori să fie cu 
mască, cu mănuşi. Dacă ai stadion 
de 30 mii de locuri să îţi dea voie 
să intre 10 mii, să stea la distanţă 
unii de alţii. Nu prea sunt disciplinaţi 

ca în Germania, dar fără spectatori 
e urât. Mai bine luăm nişte imagini 
ca la Astra cu spectatori pozaţi şi 
le punem în tribune ca să creăm 
atmofera de la un meci de fotbal”, 
a spus Cârţu, la emisiunea Fotbal 
Club de la DigiSport.

În ceea ce privește reluarea 
s tag iun i i ,  LPF  a  organ iza t  o 
videoconferință cu reprezentanții 
celor 14 cluburi din Liga 1. S-a 
vehiculat data de 5 iunie pentru 
revenirea echipelor pe dreptunghiul 
verde, organizatorul întreceri i 
urmărind să dea posibi l i tatea 
echipelor de a se antrena timp de 
3 săptămâni, după încheierea stării 
de urgență. Iată anunțul Ligii: „Vrem 
să oferim echipelor trei săptămâni 
de pregătire în prealabil, din data 
de 16 mai, odată cu expirarea 
celei de a doua stări de urgență, 
decretată în țara noastră, obiectivul 
principal fiind disputarea tuturor 
meciurilor din ediția 2019/2020 a 
campionatului”.


