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„Citim împreună. Rămânem împreună.
Stăm acasă!”

Biblioteca Județeană „Alexandru
și Aristia Aman” implementează,
de-a lungul perioadei speciale în
care ne aflăm, proiectul „Citim
împreună. Rămânem împreună.
Stăm acasă!”. Fiind vorba despre
un program cu multiple activități
și ramificații, proiectul se vrea
o alternativă exclusiv online la
programele educaționale de care, în
număr mare, se bucură un număr
consistent de utilizatori. Ne dorim
ca, împreună cu stakeholderii noștri,
să desfășurăm o serie de activități
interactive pentru cititorii care,
în vremuri normale, frecventează
biblioteca în număr mare.
În acest sens, am demarat marți,
17 martie 2020, activitatea „Ora de
poveste”, un proiect interactiv prin
care, prin intermediul poveștilor mai
lungi sau mai scurte, ne dorim să
insuflăm copiilor pasiunea pentru
lectură. Cum serviciile de împrumut
și consultare a cărților rămân
suspendate de-a lungul perioadei
pe care o traversăm, lectura online
este cea mai bună inițiativă pentru
cultivarea pasiunii pentru citit. În
zilele și săptămânile viitoare, în limite
rezonabile, vom completa programul
de lectură cu „pastile” interactive
dedicate adulților. Pentru că ne
dorim o experiență interactivă pentru
toate părțile implicate, cititori și
ascultători deopotrivă, vă invităm să
ne împărtășiți sugestiile și preferințele
voastre de lectură. Putem da curs
oricăror povești și oricăror fragmente
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și pasaje îndrăgite.
În completarea acestei prime
activități, lansăm o a doua acțiune.
În acest caz, actorii vor fi chiar cititorii
și utilizatorii Bibliotecii Județene
„Alexandru și Aristia Aman”. Pentru
că lectura are în continuare sens, cu
atât mai mult în împrejurări delicate,
vă invităm să vă înregistrați recitând
o poezie sau citind o poveste ori
un fragment despre care credeți că
merită să fie cunoscut de un număr
cât mai mare dintre noi și, ulterior, să
trimiteți materialul pentru a-l încărca
pe pagina noastră de Facebook.
Adresăm această invitație copiilor
și tinerilor cu vârsta de până la 20
de ani. Așteptăm înregistrările pe
WhatsApp, la numărul 0738773594.
Înregistrarea nu trebuie să
depășească 10 minute și, dacă
decideți să dați curs acestei aventuri
consacrate susținerii lecturii, vă
invităm să încheiați înregistrarea cu
expresia: „Citim împreună. Rămânem
împreună. Stăm acasă!”. În demersul
nostru se vor implica și numeroși
scriitori locali. Le-am lansat invitația
și ne așteptăm să confirme gradul de
încredere de care se bucură în rândul
pasionaților de lectură.
O altă activitate la care neam gândit și în a cărei utilități
credem cu tărie este găzduirea de
lecții pregătitoare pentru școlarii
și liceenii aflați în ani terminali.
Pregătirea pentru cele două examene
importante – Evaluarea Națională
și Bacalaureatul – nu poate suferi
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întârziere. Prin urmare, ne arătăm
disponibilitatea de a pune la
dispoziție spații curate și aerisite, dar
și echipamente și materiale didactice
tuturor profesorilor interesați. Prin
intermediul mijloacelor și tehnologiilor
moderne disponibile la bibliotecă,
profesorii sunt invitați să desfășoare
cursuri și activități complementare
pentru toți elevii preocupați de
pregătirea și asimilarea informațiilor
pentru examenele de final de ciclu.
Ca atare, ne adresăm profesorilor
cu invitația de a da curs proiectului
nostru. La cerere, profesorii își pot
desfășura lecțiile „la distanță”.
În aceeași ordine de idei, ne
preocupăm de scanarea integrală a
bibliografiei necesare, atât pentru
susținerea Evaluării Naționale, cât și
pentru pregătirea pentru Bacalaureat.
Vom începe cu disciplina Limba și
Literatura Română și, în trecerea
timpului, vom continua cu toate
celelalte discipline de examen. Printrun singur click, în cel mai scurt timp,
elevii și toți cei interesați vor putea
descărca toate cărțile, manualele și
lucrările necesare pentru continuarea
studiului de acasă.
„Biblioteca Județeană „Alexandru
și Aristia Aman” rămâne alături
de oameni și vine în întâmpinarea
dorințelor și nevoilor utilizatorilor ei.
#RamanemImpreuna, chiar și de la
			

			

distanță! #CitimImpreuna: voi de
acasă și noi de la bibliotecă. Apoi
împărtășim tuturor experiențele
din cărți. Ne adaptăm programele
și serviciile pentru toate categoriile
de public. Ne gândim și la cei mici,
dar și la cei care anul acesta susțin
examenele de capacitate și pe
cel de maturitate. Pentru ei vom
digitiza în regim de urgență întreaga
bibliografie pentru fiecare examen în
parte. Vom avea și expoziții de carte,
dar și prezentări de carte din tezaurul
bibliotecii. De săptămâna viitoare
vă vom propune spre vizionare,
în premieră absolută în România,
piesele regizate de marele Andrei
Șerban”, a declarat Lucian Dindirică,
managerul Bibliotecii Județene
„Alexandru și Aristia Aman”.
Evident, suntem deschiși către
orice concept și activitate compatibile
cu sensul general al proiectului: „Citim
împreună. Rămânem împreună.
Stăm acasă!”. În acest sens, vă
invităm să trimiteți propunerile, fie pe
WhatsApp, la numărul 0738773594,
fie la adresa de e-mail bib@aman.
ro. Pentru orice alte nelămuriri,
vă invităm să apelați numărul de
telefon: 0251532267.
Biroul de Presă al
Bibliotecii Județene
„Alexandru și Aristia Aman”

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 23 MARTIE – 29 MARTIE 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

23.03

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

PTA 3 Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00

Băileşti

PTA 7 Oraș Băileşti - circ. 1

09:00 - 17:00

Craiova

PT 535 - SIF Oltenia, străzile: Toporaş,
Tufănele, Trifoiului, Albăstrele, Verdi,
Măcinului, Nufărului, Micşunele, Aristizza
Romanescu

09:00 - 17:00

Fratoştiţa

PTA 1 Fratoştiţa - circ. 1+2

09:00 - 17:00

Băileşti

PTCZ Blocuri D2 Băileşti

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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Executorul judecătoresc
craiovean, fost procuror, Mihai
Drăgoi rămâne în spatele gratiilor
Judecătorii de la Curtea
de Apel Craiova au
menținut, ieri, arestarea
preventivă 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.
Camelia SÂRBU
office@jurnalulolteniei.ro
Curtea de Apel Craiova a hotărât,
ieri, să prelungească arestarea
preventivă a executorului judecătoresc
craiovean și fost procuror, Mihai
Drăgoi: Menţine măsura arestului
preventiv pentru inculpatul Drăgoi
Mihai. Stabileşte termen pentru
verificarea măsurii preventive la
14.04.2020 ora 10:30. Cu contestaţie.
Pronunţată în camera de consiliu, se
arată în hotărârea instanței.
Reamintim că, executorul
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 procurorilor, 32 de
p e r s o a n e i -a u c ă z u t v i c t i m e ,
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 calitate 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 folosinduse 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
următoarelor infracţiuni: 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.

OLT
4
Agajaţii Pirelli, trimişi acasă
Joi, 19 Martie 2020

Cei aproximativ 4.000
de angajaţi ai fabricii
Pirelli din Slatina
vor intra în şomaj
tehnic. Măsura vine în
contextul pandemiei de
coronavirus.
Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Reprezentanţii companiei au
anunţat că suspendă activitatea
fabricii din Olt, în perioada 23-31
martie, „în contextul îngrijorărilor
recente legate de răspândirea
COVID-19, dar şi a încetinirii solicitării
produselor, pe piaţa auto. În afara
măsurilor de prevenţie a contaminării
cu COVID-19 aplicate deja în interiorul
fabricii, Pirelli Slatina anunţă că
reluarea activităţii de producţie se
va face cu un număr cât mai redus
de angajaţi, tocmai pentru a putea

garanta standarde cât mai ridicate
de protecţie a propriilor angajaţi,
asigurând în acelaşi timp şi furnizarea
produselor solicitate. Compania Pirelli
va monitoriza constant evoluţia
situaţiei şi este pregatită să intervină
cu măsuri suplimentare dacă va fi
necesar“.
Reprezentantul Pirelli în relaţiile
cu publicul, Mihaela Ionuş, a spus,
conform adevărul.ro, că în cadrul
fabricii se adoptaseră deja măsuri
de prevenţie, însă pentru că riscul
contractării virusului nu poate fi
controlat s-a decis suspendarea
temporară a activităţii. Angajaţii vor
primi, în această perioadă, 75% din
salariu, bani pe care îi va suporta
angajatorul.
Marţi şi Ford a decis să trimită,
de joi, angajaţii de la fabricile de
producţie din Europa în şomaj tehnic,
măsura afectând şi uzina din Craiova.
Cei de la Ford nu au avansat însă o
dată pentru reluarea activităţii.

Gravidă din Olt, confirmată cu coronavirus

O tânără de 21 ani, din judeţul
Olt, însărcinată, a fost confirmată
cu coronavirus. Miercuri dimineaţă,
tânăra a fost transportată la

Maternitatea Bucur din Capitală.
Tânăra s-a întors din Anglia, pe
16 martie, cu avionul şi era izolată
la domiciliu. Ea a fost testată, iar

rezultatul a fost pozitiv la COVID-19.
Membri familiei tinerei vor fi testaţi
de medici. Este cel de-al treilea
caz din judeţul Olt. Alţi doi olteni

cu coronavirus sunt internaţi la
Infecţioase Craiova.
Vera IONESCU

MEHEDINȚI
Lucrările la drumurile din Severin şi judeţ continuă
Pandemia de coronavirus nu
opreşte lucrările făcute de autorităţi
în Mehedinţi. În cartierul Schela
Cladovei din Drobeta Turnu Severin
se asfaltează şi se introduc utilităţi.
Potrivit primarului Marius Screciu,
acum se intervine pe străzile Vrancea,
Parâng și Bucegi.
„În acest moment lucrăm la
asfaltarea trotuarelor, urmează să
demarăm și o procedură de lucru
cu cei de la gaze, mai avem câteva
lucruri de făcut pe aceste străzi, iar
până undeva la finele lunii aprilie,
aceste străzi vor fi asfaltate în
totalitate. Tot în perioada următoare
o să intrăm și pe ultimele două străzi
rămase, Ada-Kaleh și Rodnei”, a
declarat, conform news-mehedinţi,
primarul Marius Screciu.
Întregul cartier ar urma să fie gata
până la finalul anului.

„Se lucrează normal, încercăm
să păstrăm ritmul, evitând toate
problemele din aceste zile. Viața
trebuie să continue în urbea noastră,
oamenii au nevoie de străzi noi, de
servicii, iar noi nu facem decât să
fim aproape de oameni, finalizând
lucrările pe care le-am început anul
trecut”, a mai precizat Marius Screciu,
pentru sursa citată.
Şi în judeţ se lucrează. Președintele
Consiliului Județean Mehedinți,
Aladin Georgescu, a făcut o vizită de
lucru pe DJ 561A, tronsonul dintre
intersecția cu DN6 - Tîmna, până la
Izvorălu, acolo unde, pe o distanță de
opt kilometri se desfășoară lucrările
de burdușire în cadrul prpiectului de
modernizare a drumului respectiv
până în satul Gvardinița.
„În ciuda situației delicate în care
ne aflăm cu toții, nu abandonăm

investițiile în infrastructura rutieră
din județul Mehedinți. De asemenea,
în perioada următoare, urmează
frezarea asfaltului și turnatea altor
două straturi noi. Lucrările sunt
organizate pe mai multe sectoare
pentru o eficiență sporită și timp
redus.
Porțiunea face parte din Lotul
4 al proiectului prin care în județul

Mehedinți se modernizează/
reabilitează 112 km drumuri județene.
Chiar dacă siguranța și sănătatea
locuitorilor județului rămâne prioritară
având în vedere actualul context, vă
asigur că nu zădărnicim proiectele
care sunt în derulare!”, a transmis
președintele Consiliului Județean
Mehedinți, Aladin Georgescu
Vera IONESCU
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Crește numărul cazurilor de COVID-19

Numărul cazurilor de coronavirus
a crescut, inclusiv în județul Dolj.
Între timp, autoritățile au impus o
serie de restricții. Pe restaurante și
baruri s-a pus lacătul.
Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Miercuri, în Dolj, a fost confirmat
încă un caz de coronavirus. Astfel,
numărul doljenilor care au noul virus
a ajuns la patru. Până la închiderea
ediției, autoritățile nu au furnizat
informații cu privire la acest pacient.
Nici din ce localitate este, nici de unde
ar fi putut lua virusul, nici dacă știu
ce alte persoane au intrat în contact
cu el.
„Situația epidemiologică a
județului Dolj se prezintă astfel: 1.308
de persoane sunt izolate voluntar la
domiciliu, 166 de persoane se află în
carantină, iar 10 persoane confirmate
cu coronavirus sunt internate la
Spitalul Clinic de Boli lnfecțioase si
Pneumoftiziologie „Victor Babeș”
Craiova, fiind asimptomatice.
Menționăm faptul că din cele 10

persoane internate la Spitalul „Victor
Babeș” Craiova, 4 sunt din județul
Dolj, două din județul Vâlcea,
două – Mehedinți, două – județul
Olt. Persoanele izolate la domiciliu
sunt clinic sănătoase și nu prezintă
simptomatologie specifică afectării de
către virusul COVID-19″, sunt datele
transmise de Prefectura Dolj.
L a n i v e l n a ţ i o n a l , a u fo s t
înregistrate, în 24 de ore, 43 noi
cazuri de îmbolnăvire. Dintre cele
260 de persoane confirmate pozitiv,
19 au fost declarate vindecate și
externate. Pe teritoriul României,
în carantină instituționalizată sunt
3.510 de persoane pentru care se
efectuează verificări pentru a depista
dacă au contactat virusul COVID – 19
(coronavirus). Alte 26.545 persoane
sunt în izolare la domiciliu și se află
sub monitorizare medicală.
Între timp, autoritățile au trecut
la aplicarea măsurilor impuse în
starea de urgență. Între altele,
restaurantele şi barurile nu vor mai
putea primi clienţi.
„Se suspendă activitatea de servire
și consum a produselor alimentare și

băuturilor alcoolice și nealcoolice,
organizată de restaurante, hoteluri,
cafenele sau alte localuri publice în
spațiile destinate acestui scop din
interiorul sau exteriorul locației. Este
permisă organizarea activităților
de comercializare a produselor
alimentare și băuturilor alcoolice care
nu presupun rămânerea clienților în
spațiile destinate acestui scop precum
cele de tip drive-in, room service sau
livrare la client”, a declarat ministrul
de Interne, Marcel Vela.
De asemenea, potrivit lui Vela, se
suspendă toate activitățile culturale,
științifice, artistice, religioase,
sportive, de divertisment sau jocuri
de noroc, de tratament balnear și de
îngrijire personală realizate în spații
închise.
Şeful DSU, Raed Arafat, a anunţat
că rezidenţii şi elevii de la postliceale
sanitare vor fi trimişi în sprijinul
medicilor.
„Rezidenții la urgență, anestezie,
vor întrerupe stagiile de practică și se
vor prezenta la centrele de îndrumare
pentru includerea în turele a căror
specialitate o urmează. Rezidenții

la medicină internă și de familie se
prezintă la DSP pentru repartizarea
la servicii ambulanță, primiri urgențe,
camere de gardă, în funcție de
necesități. Rezidenții în alte centre
decât cele de îndrumare se prezintă
la responsabilii de rezidențiat din
centrul în care se află. Vor fi recrutați
studenți, începând cu anul 4, pe
bază de rezidențiat, pentru a sprijini
activitățile din camerele de gardă”, a
spus Arafat.

Spitalul Leamna, spital suport pentru
Infecțioase Craiova

Președintele Consiliului Județean
(CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a afirmat,
miercuri, că, în condițiile pandemiei
provocate de noul coronavirus,
Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna
(SPL) a adoptat un set de măsuri
necesare pentru a răspunde cât mai
eficient și prompt tuturor cazurilor
de pacienți care prezintă patologie
respiratorie gravă, în acest sens fiind
înaintată Direcției de Sănătate Publică
o solicitare pentru suplimentarea
cadrelor sanitare cu șapte medici
rezidenți.
„Unitatea din Leamna, aflată în
subordinea CJ Dolj, a fost stabilită
drept spital suport pentru Spitalul de
Boli Infecțioase «Victor Babeș» din
Craiova, urmând să preia pacienții
internabili, cu patologie respiratorie
și tuberculoză activă.
În această perioadă, cadrele
medicale de aici sunt mobilizate la
maxim, iar astăzi conducerea SPL
a formulat o adresă către Direcția
de Sănătate Publică Dolj pentru
suplimentarea personalului cu șapte

medici rezidenți în specializarea
pneumologie. Sperăm că, în acest
fel, vor putea fi dublate gărzile și,
în consecință, va putea fi asigurată
o diagnosticare mai rapidă pentru
persoanele care se prezintă la spital.
În cadrul unității noastre a
fost deja creat un flux special, în
conformitate cu procedurile stabilite
de către Comandamentul național
pentru situații de urgență, astfel
că în curtea unității a fost montat
de către Inspectoratul pentru
Situații de Urgență un cort destinat
consultațiilor și trierii pacienților
care ajung în această perioadă la
Leamna. După această procedură,
persoanele sunt introduse pentru
24 de ore într-un alt triaj obligatoriu,
care se va face, de această dată, în
incinta spitalului, fiind prevăzute în
acest sens 18 paturi, pentru care se
asigură supraveghere permanentă.
Trebuie evidențiat faptul că, în
situația în care se confirmă infectarea
cu noul coronavirus, pacientul este
mutat la Spitalul de Boli Infecțioase

din Craiova.
De asemenea, vreau să precizez
că, în perioada crizei epidemiologice,
Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna
va dispune de întregul sprijin financiar
al Consiliului Județean Dolj, ceea
ce este foarte important pentru
achiziționarea în regim de urgență
a materialelor sanitare necesare.
Totodată, în aceste zile, va fi instalat
un nou aparat de radiologie, care
va permite diagnosticarea rapidă și
precisă a afecțiunilor pulmonare –
o investiție în valoare de peste un
milion de lei“, a declarat președintele
Consiliului Județean Dolj, Ion
Prioteasa.
La rândul său, directorul Spitalului
de Pneumoftiziologie Leamna, Marius
Matei, a lansat un apel către echipele
celorlalte structuri sanitare din Dolj,
precum și către pacienți. „Vreau să
le comunic unităților medicale din
județ care trimit pacienți cu patologie
respiratorie să efectueze verificări
și să ofere, în măsura posibilităților,
consultul pentru cazurile mai ușoare,

iar la spitalele din Craiova să trimită
cazuistica mai gravă. SPL are 154
de paturi și îi va interna pe cei
cu probleme respiratorii, în afara
persoanelor care sunt suspectate sau
în cazul cărora se confirmă infectarea
cu noul coronavirus.
Fac apel și către cei care se
adresează spitalului nostru, cu
mențiunea că noi oferim tratament și
consultații în această perioadă numai
persoanelor cu exacerbări în patologia
respiratorie și îi rugăm pe toți să
înțeleagă faptul că procedurile sunt
mai anevoioase decât în mod normal,
întrucât există un formular special,
care trebuie completat. Totodată,
spitalele se află în carantină, iar
aparținătorii nu pot intra în incinta
acestora, însă au posibilitatea să
obțină informații în mod direct de
la personalul unității“, a precizat
Marius Matei, directorul Spitalului de
Pneumoftiziologie Leamna.
Consiliul Județean Dolj Biroul de presă

6

GORJ

Joi, 19 Martie 2020

Bărbat din Baia de Fier
arestat după ce ar fi violat o
femeie în vârstă de 89 de ani
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Un bărbat în vârstă de 42 de ani,
din Comuna Baia de Fier, a fost dat în
căutare după ce ar fi violat o bătrână
de 89 de ani. Femeia i-a povestit chair
fiului ei ororile la care a fost supusă,
iar acesta a sunat la poliție. Se pare
că violatorul a fost prins și arestat
preventiv.
„Poliţiştii din cadrul Serviciului de
Investigaţii Criminale au luat măsura
preventivă a reținerii, pe o perioadă
de 24 de ore, pe bază de ordonanță,
față de un bărbat, de 42 de ani, din
comuna Roșia de Amaradia, acesta
fiind introdus în Centrul de Reținere
și Arestare Preventivă al IPJ Gorj,
bănuit de săvârşirea infracţiunilor de
viol și violare de domiciliu. Polițiști
din cadrul Postului de Poliție Roșia
de Amaradia au fost sesizați telefonic
de un localnic, despre faptul că
o persoană necunoscută de sex
bărbătesc a pătruns în locuința mamei
sale, de 89 ani, cu care a întreținut

relații sexuale, prin constrângere”
a transmis purtătorul de cuvântt al
I.P.J. Gorj.
Victima a fost transportată la spital,
respectiv la Serviciul de Medicină
Legală Gorj, în vederea examinării
și recoltării de probe biologice:
„Polițiștii au procedat la efectuarea
de scotociri în pădurea din apropiere,
în vederea identificării bărbatului,
care se sustrăgea cercetărilor, pe
numele său fiind emis un mandat de
aducere. Activitatea de cercetare și
căutare a fost efectuată de polițiști
specializați, luptători SAS și o grupă
canină, sprijiniți de doi jandarmi din
cadrul I.J.J. Gorj, iar bărbatul a fost
găsit la scurt timp, pe raza localității,
fiind condus la sediul poliției pentru
continuarea cercetărilor și luarea
măsurilor legale”, au mai comunicat
polițiștii gorjeni.

Aruncarea gunoiului, aventură pentru unii
târgujieni! Poliția Locală a luat măsuri

Poliția Locală Târgu Jiu a notificat
firma de salubritate din Târgu Jiu,
cu privire la obligația de a lua
măsurile necesare privind igienizarea
și dezinfecția tuturor punctelor de
colectare a deșeurilor menajere,
în special a coșurilor de inserție
prevăzute cu sistem de rabatare
a capacului și mâner, aferente
platformelor subterane, amplasate
pe raza municipiului.
„Având în vedere situația
epidemiologică determinată de
CoVid-19, în temeiul prevederilor
Legii nr. 101 din 2006 privind
serviciul de salubrizare a localităților,
dar și a Contractului-cadrul de
delegare a gestiunii serviciului
public de salubrizare a localităților
prin concesiune-activitatea de

colectare și transport deșeuri,
încheiat la nivelul municipiului
Târgu Jiu, Poliția Locală Târgu Jiu a
notificat S.C. POLARIS M HOLDING
S.R.L., cu privire la obligația de
a lua măsurile necesare privind
igienizarea și dezinfecția tuturor
punctelor de colectare a deșeurilor
menajere, în special a coșurilor
de inserție prevăzute cu sistem
de rabatare a capacului și mâner,
aferente platformelor subterane,
amplasate pe raza municipiului
Târgu Jiu”, se arată în comunicatul
Poliției Locale Târgu Jiu.
Oamenii legii le recomadă
cetățenilor să fie extrem de prudenți,
ba chiar să-și acopetre mâinile
cu manuși dacă folosesc aceste
sisteme de aruncare a gunoiului:

„Totodată, le recomandăm tuturor
cetățenilor să respecte normele
privind depozitarea deșeurilor
menajere și să utilizeze platformele
respective cu maximă prudență,

prin evitarea contactului direct
neprotejat, al mâinilor, cu mânerul
recipientelor”, au mai transmis
polițiștii locali.
Cătălin ANGHEL
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Consiliul Județean Vâlcea a solicitat
sprijin financiar de la Guvern pentru
DGASPC și unitățile spitalicești
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Constantin Rădulescu, preşedintele
Consiliului Judeţean Vâlcea, spune
că judeţului Vâlcea trebuie să i se
aloce bani în regim de urgenţă.
Această solicitate este pentru orice
eventualitate, mai ales în cazul în
care numărul persoanelor infectate
cu coronavirus creşte alarmant.
„Am solicitat Guvernului sprijin
financiar pentru unitățile spitalicești
din județul Vâlcea și pentru DGASPC.
Astăzi, am înaintat o adresă Guvernului
României, domnului prim-ministru
Ludovic Orban, prin care am solicitat
alocarea, în regim de urgență, a
unor sume de bani pentru unitățile
spitalicești din județul Vâlcea și pentru
Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Vâlcea. Sumele

de bani solicitate sunt necesare
pentru depășirea crizei generate de
răspândirea coronavirusului, criză
care afectează și județul nostru”, a
declarat Constantin Rădulescu.
Preşedintele Consiliului Judeţean
Vâlcea consideră că este foarte
important ca aceste sume de bani să
fie acordate, în regim de urgență și a
cerut aproximativ 14.000.000 de lei
(140 de miliarde lei vechi) pentru tot
ceea ce înseamnă o eventuală situație
de urgență.
„Consider că este foarte important
ca aceste sume de bani să fie acordate,
în regim de urgență, întrucât este
nevoie să fim pregătiti pentru situația
în care numărul de cetățeni infectați
cu COVID-19 ar crește la nivelul
județului nostru. Astfel, am solicitat
suma de 3.750.000 lei (37,5 miliarde
lei vechi) pentru achiziționarea de
medicamente, materiale sanitare,

materiale de curățenie, dezinfectanți
și alte materiale specifice pentru
dotarea unităților spitalicești și de
asistență socială, precum și suma de
10.318.000 lei (103,18 miliarde lei

vechi), pentru asigurarea serviciilor
sociale din sistemul de protecție a
copilului și din centrele publice pentru
persoane adulte cu handicap”, a mai
spus preşedintele CJ Vâlcea.

Un bărbat din Șirineasa
Bărbat sechestrat și
și-a bătut mama
bătut, în comuna Mihăeşti

Un bărbat şi-a bătut mama şi
i-a distrus bunurile din locuinţă. În
urma faptelor sale, individul s-a ales
cu un dosar penal, iar pe numele
său s-a emis un ordin de protecţie
provizoriu. Incidentul a avut loc în
comuna Şirineasa.
„În urma verificărilor efectuate,
polițiștii au stabilit că între cele
două persoane, care au domiciliu
comun pe raza localității Șirineasa,
ar fi izbucnit un conflict spontan,
tânărul a lovit-o pe mama sa, după
care s-a dus în locuinţă unde a spart
mai multe bunuri”, au transmis
reprezentanții IPJ Vâlcea.
Se pare că mama agresorului nu
a avut nevoie de îngrijiri medicale

sau, cel puțin, nu a solicitat acest
lucru: „În urma altercației femeia
nu a prezentat urme de violență şi
nu a solicitat acordarea de îngrijiri
medicale. S-a procedat la întocmirea
formularului pentru evaluarea riscului
iminent asupra vieții și integrității
victimei, reieșind faptul că se impune
emiterea unui ordin de protecție
provizoriu”, au mai spus polițiștii.
Pe numele tânărului polițiștii au
emis un ordin de protecție provizoriu,
pentru o perioadă de 5 zile. În cauză
s-a întocmit dosar penal, cercetările
fiind continuate sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de violență în familie și
distrugere.
Cătălin ANGHEL

Un bărbat a fost sechestrat şi
bătut cu bestialitate de un individ
în comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea,
scrie gazetavalceană.ro. Evenimentul
a avut loc duminică, 15 martie 2020,
dar informațiile legate de incident au
început să apară marți, 17 martie.
„Polițiștii din cadrul Secției nr 1
Politie Rurală Râmnicu Vâlcea au fost
sesizați în cursul zilei de duminică,
prin SNUAU 112 că, pe raza localității
Mihăești, a avut loc un conflict între
2 persoane. În urma verificărilor
efectuate, polițiștii au stabilit că cele

2 persoane au avut un schimb de
replici și ulterior unul dintre bărbați,
după ce l-a luat cu mașina pe celălalt,
l-a agresat fizic, ducându-l apoi la
domiciliul din localitatea respectivă”,
se arată în comunicatul IPJ Vâlcea.
Potrivit polițiștilor, în cauză
s e e fe c t u e a z ă c e r c e t ă r i , s u b
supravegherea Parchetului de pe
lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea,
pentru săvârșirea infracțiunilor de
lovire sau alte violente și lipsirea de
libertate în mod ilegal.
Cătălin ANGHEL
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TVR 1

07:00		Telejurnal
08:00		Telejurnal
09:00		Telejurnal
09:45		Teleshopping
10:00		Telejurnal
11:00		Teleshopping
11:30		Tărâmul dintre vânturi (R)
12:45		Parlamentul României
13:10		Izolaţi în România (R)
13:35		Adevăruri despre
			trecut (R)
14:00		Telejurnal
14:55		Vorbeşte corect!
15:10		Akzente
16:45		Constructorii de
			visuri (R)
17:15		Tărâmul dintre vânturi
18:35		Nadine
19:30		Discover Romania
19:40		Vorbeşte corect! (R)
19:45		Sport Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:00		Dispăruţi fără urmă
23:00		Anchetele comisarului
			Antonescu
00:00		Telejurnal
00:30		Dosarele extratereştrilor
01:00		Nadine (R)
02:00		Apocalipsa: Verdun (R)
02:45		Discover Romania
03:00		Aventura urbană (R)
03:50		Levintza prezintă (R)
04:15		Telejurnal (R)
05:05		Dosarele extratereştrilor (R)
05:25		#Creativ (R)
05:55		Imnul României

HBO

08:15		Stockholm
09:45		Omul-Păianjen:
			Departe de casă
11:55		O familie
			modernă
12:20		Încă un pic
			de dragoste
13:40		Epoca de gheață 3:
			Apariția
			dinozaurilor
15:15		Frumoasa și
			bestia
17:20		TAG: Dă-o mai
			departe
19:00		Complotul împotriva
			Americii
20:00		colectiv
21:55		Ura pe care
			o simți
00:10		După război
02:00		Hollywoodland
04:10		Interviul
06:00		Pinguinii

PROGRAME TV
PRO TV

ANTENA 1

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

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

19:00		Ştirile
			Pro Tv
20:30		Las fierbinți
21:30		Gospodar fără
			pereche
23:30		Ştirile
			Pro Tv
00:00		Lovitură de
			pistol
02:00		Lecţii de
			viaţă (R)
03:00		Vorbeşte
			lumea (R)
05:00		Ce spun
			românii (R)
06:00		Ştirile Pro Tv

12:00		Observator
14:00		Dragoste
			de tată
16:00		Observator
17:00		Acces direct
19:00		Observator
20:00		Cartea
			Junglei
21:45		Ucenicul
			vrăjitor
00:00		Xtra Night
			Show
01:00		Ucenicul vrăjitor (R)
03:30		Dragoste de tată (R)
04:15		Acces direct (R)
06:00		Observator

PRO CINEMA

09:00		La bloc (R)

11:15		Podul de pe râul Kwai (R)
14:15		Un altfel de detectiv (R)
16:15		Arunc-o pe mama
			din tren
18:00		La bloc
20:30		Un soț perfect: Povestea
			 lui Laci Peterson
22:15		Conexiune inversă
00:30		Pineapple Express:
			O afacere riscantă (R)

KANAL D

07:30		Teleshopping
08:15		Pastila
			de râs
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		Bravo, ai stil!
00:00		Știrile Kanal D (R)
01:00		Puterea dragostei (R)
04:30		În căutarea
			adevărului (R)
06:00		Teleshopping
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		Casa: construcţie
			şi design (R)
12:00		Teleshopping
14:00		Sănătate cu stil (R)
14:30		Teleshopping
15:05		Focus
16:00		Capri
17:00		Sacrificii în
			numele iubirii
18:00		Focus 18
19:00		Trăsniți
20:00		Un alibi perfect
22:00		Starea naţiei

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

NAŢIONAL TV

08:15		Vouă
08:30		Opriţi timpul!
10:45		Vouă
11:45		Baronii
12:45		Teleshopping
13:00		Ştiri Naţional TV
13:15		Vouă
13:30		Baronii
14:00		Teleshopping
14:15		Vouă
14:30		Clanul (R)
15:45		Vouă
16:00		Teleshopping
16:15		Destine rătăcite (R)
17:15		Miezul problemei
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Dragoste si ura
21:00		Cel Alb, cel Galben,
			cel Negru
23:15		Soldatul universal (R)
01:15		Miezul problemei (R)
02:30		Albumul Naţional
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DISCOVERY CHANNEL

07:45		Lacrimi de
			iubire (R)
09:00		Teleshopping
09:15		Vieti la
			rascruce (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)

07:00		Maşini pe alese
08:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
08:30		Cum se fabrică ?
09:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
09:30		Vânătorii de artefacte
10:00		Comoara din garaj
10:30		Bogății ascunse
			în magazii
11:00		Goana după aur
12:00		Comori arhitecturale
			recuperate
13:00		Maşini pe alese
14:00		Mistere în sălbăticie
17:00		Maşini pe alese
18:00		Bagaje la licitaţie
18:30		Bogății ascunse
			în magazii
19:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
19:30		Cum se fabrică ?
20:00		Comori arhitecturale
			recuperate
21:00		Ingineriile istoriei
22:00		Megastructuri cu Richard
			Hammond
23:00		Mistere la muzeu
00:00		Alaska
01:00		Comori arhitecturale
			recuperate
02:00		Mașini nervoase:
			Clipuri catastrofale
03:00		Ingineriile istoriei
04:00		Megastructuri cu
			Richard Hammond
05:00		Maşini pe alese

PRO X

07:00		Stiri Sport.ro
08:45		Teleshopping
09:00		Ora exacta
			in sport (R)
10:00		Stiri Sport.ro
10:45		Ora exacta in sport
12:30		Teleshopping
13:00		Ora exacta in sport (R)
15:45		Teleshopping
16:00		Marea țăcăneală (R)
17:00		Prietenii tăi (R)
18:00		M.A.S.H.
19:00		Marea țăcăneală
20:00		O familie modernă
20:30		Prietenii tăi
22:00		24 de ore
23:00		Da-i bataie!
			Local Kombat
00:00		Stiri Sport.ro
01:00		Ora exacta in sport (R)
03:00		Cititorii de oase
04:00		La bloc
06:00		Ora exacta in sport (R)

EUROSPORT

07:00		Biatlon: Cupa Mondială
07:30		Ciclism: Seria Pro 			Nokere Koerse
08:30		Sărituri cu schiurile: CM
13:15		Călărie:
			Marele Şlem Rolex
14:15		Jocurile olimpice:
			Galeria vedetelor 			Cei mai mari ciclişti
15:15		Ciclism: Seria Pro 			Nokere Koerse
15:30		Ciclism: Seria Pro 			Grand Prix de Denain
17:00		Sărituri cu schiurile: CM
17:55		Schi alpin: CM
19:55		Ştirile Eurosport
20:20		Ciclism: Seria Pro 			Grand Prix de Denain
21:05		Ciclism: Seria Pro 			Nokere Koerse
22:05		Sărituri cu schiurile: CM
22:55		Ştirile Eurosport
23:15		Biatlon: Cupa Mondială

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Un proiect creativ, poate
unul care ar putea sa te ajute
sa castigi bani, ar putea foarte
bine sa fie in centrul atentiei
tale de astazi. Poate ca ai avut
ceva de scris sau intentionai sa
predai la o clasa.

Un cuplu cu un copil te-ar
putea vizita astazi. Una sau
ambele persoane ar putea
fi conectate cu tine intr-un
proiect de afaceri. Oricare ar fi
conexiunea, ar trebui sa aiba
loc multe discutii interesante.

O multime de documente
care implica noi planuri pentru
interesele tale de afaceri ar putea
avea nevoie de atentie imediata.
Pentru a te descurca corect, va
necesita multa ingeniozitate din
partea ta, dar vei reusi.

O noua oportunitate de
afaceri poate veni in calea
ta. Nu este posibil sa doresti
sa te implici intr-o afacere
permanenta, dar este posibil
sa o accepti temporar doar de
dragul banilor.

Energia ta fizica este
ridicata si ambitia ta este si
mai mare.
Este posibil sa doresti sa
iti indrepti mintea catre noi
proiecte care iti pot promova
statutul social.

Abilitati practice pe care nu
stiai ca le detii ar putea aparea
brusc astazi. Ai putea lucra in
culise la un proiect de un anumit
fel, implicand probabil castigarea
unor bani in plus sau strangerea
de fonduri pentru o cauza demna.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Atingerea unui obiectiv pe
termen lung te-ar putea face
sa te simti entuziast, energic si
fericit. De asemenea, probabil
ca vei cauta sa iti faci unele
idei despre viitor, pentru alte
proiecte.

Problemele legate de cariera
sunt in fruntea preocuparilor
tale de astazi. Oportunitati de
avansare de care nu ai fost
constient pot aparea brusc si
va trebui sa iei decizii rapide si
sa alegi ceea ce doresti imediat.

O calatorie care poate fi
legata de afaceri ar putea veni
in calea ta astazi. Un prieten
sau coleg te poate insoti.
Astepta-te la anumite reactii
neasteptate in ce priveste
cariera ta.

Daca te-ai gandit sa incerci
niste investitii noi sau sa incepi
un nou plan de economii,
aceasta este ziua potrivita
pentru a incepe. Esti mult
mai concentrat mental decat
de obicei.

Parteneriatele, eventual
legate de afaceri, sunt pe
ordinea de zi.
Te poti regasi in discutiile
referitoare la astfel de
parteneriate, precum si in
contracte si alte documente.

Lucrarile privind finantele
ar putea ocupa mult timp astazi.
Ar trebui sa te simti deosebit de
puternic, increzator si concentrat,
asa ca daca te-ai gandit sa cauti
o noua functie, aceasta este ziua
pentru a verifica anunturile.
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Electricienii Distribuție Oltenia sunt în
permanență în teren pentru asigurarea
alimentării cu energie electrică a
consumatorilor, prioritare fiind locurile
de consum care asigură tratamentul,
izolarea sau carantina populației, în
contextul pandemiei COVID-19
Operatorul Distribuţie Oltenia
a adoptat şi implementat toate
măsurile de siguranţă şi protecţie
pentru angajaţii săi, de la dotarea
clădirilor cu soluţii dezinfectante,
închiderea Centrelor sale de Relaţii
cu Utilizatorii, până la echiparea
corespunzătoare a turelor operative
şi instruirea acestora în conformitate
cu recomandările specialiştilor.
Astfel, electricienii DEO sunt
pregătiţi să intervină în condiţii
de siguranţă pentru remedierea
deficienţelor electrice din judeţele
Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt,
Teleorman şi Vâlcea.
„Activitatea operatorului
Distribuţie Oltenia este una de
importanţă strategică, cu atât mai
mult în contextul epidemiologic
actual. Am luat toate măsurile
necesare astfel încât să asigurăm
continuitatea procesului de
distribuţie a energiei electrice
în aria noastră operaţională,
în condiţii de siguranţă pentru
cele două elemente extrem
de importante pentru noi:
angajaţii noştri şi consumatorii
de energie electrică.”, a declarat
Eugen Butoarcă, Director Executiv
Distribuţie Oltenia.
Sprijinul echipelor operative DEO
a fost deja solicitat în cazul mai multor
deficienţe electrice semnalate în
judeţele Mehedinti, Olt şi Teleorman,
la locuri de consum cu persoane
aflate izolare şi/sau carantină.
Una dintre deficienţe s-a produs
în localitatea Bobiceşti, judeţul Olt,
afectând alimentarea cu energie
electrică a unor consumatori aflaţi în
autoizolare, la domiciliu.
E c h i p a o p e ra t i v ă a p u r t a t
mănuşi, ochelari şi echipamente de
protecţie de unică folosinţă, care
au fost colectate în saci speciali şi
predate unei firme specializate în
colectarea deşeurilor medicale. Tot
în judeţul Olt, electricienii DEO au

efectuat reconectarea la sistemul
de distribuţie a energiei electrice a
unui consumator aflat în izolare la
domiciliu, în localitatea Spineni.
De asemenea, turele operative
au intervenit pentru realimentarea
cu energie electrică a unui hotel din
localitatea Corabia, clădirea fiind
în prezent folosită pentru cazarea
persoanelor suspectate ca fiind
infectate cu COVID-19, aflate în
carantină. Aici, electricienii Distrbuţie
Oltenia au depistat sursa deficienţei în
cadrul instalaţiei electrice de utilizare
a hotelului, intervenţia acestora fiind
efectuată în următoarele condiţii:
- la solicitarea ISU Vişina şi în
prezenţa reprezentanţilor DSP;
- Cu respectarea dispoziţiilor
reprezentanţilor DSP şi ISU;
- Electricienii au utilizat
echipamentul de protecţie
suplimentar pus la dispoziţie de
catre DSP;
- După remedierea deficienţelor
electrice, echipamentele de protecţie
au fost predate reprezentanţilor DSP;
S-au respectat regulile generale
de securitate şi igienă.
Mai mult, specialiştii DEO au
realizat un branşament la reţea
în localitatea Gura Văii, judeţul
Mehedinţi, pentru alimentarea cu
energie electrică a unui loc de
consum destinat persoanelor care au
intrat în ţară, venind din zone de risc.
În judeţul Teleorman, electricienii
au efectuat reconectarea la reţeaua
electrică a unei persoane izolate la
domiciliu, din localitatea Zimnicea.
Este extrem de important
ca persoanele aflate în izolare
sau carantină, sau care
au intrat în contact cu alte
persoane cu semne de afecţiuni
pulmonare, tuse, strănut, să
menţioneze faptul că sunt în
izolare sau în carantină, sau
că există suspiciuni cu privire
la o potenţială expunere la

COVID-19, la înregistrarea
deranjamentului electric.
Reamintim că pentru înregistrarea
unui deranjament, se pot utiliza
următoarele canale de comunicare:
- apelând Info Tel, la numărul unic
0800 500 000 - număr de telefon gratuit
în orice rețea pentru semnalarea oricărui
tip de întrerupere în alimentarea cu
energie electrică, disponibil non-stop și
numerele de telefon 0251 408 006, 0251
408 007, 0251 408 008 - cu tarif normal
în rețeaua națională, la care, în afară
PUBLICITATE

de semnalarea eventualelor deficiențe,
se pot obține informații comerciale de
luni până vineri, în intervalul orar 08:00
- 16:00);
- prin email, la adresa distributie@
distributieoltenia.ro pentru orice
alte informații și solicitări privind
activitatea de distribuție a energiei
electrice.
- prin completarea formularului
de înregistrare a sesizărilor https://
www.distributieoltenia.ro/ro/sesizariform
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Cum a reconfigurat
coronavirusul calendarul de
tenis al anului
Roland Garros s-a decalat cu patru luni, Wimbledon și US Open rămân pe loc

Din cauza agravării cauzate de
infectarea cu coronavirus, în ultimele
zile, alte turnee au fost anulate, iar
organizatorii de la Roland Garros au
decis să nu mai aștepte îmbunătățirea
situației și au anunțat că mută turneul
care trebuia să înceapă peste mai
bine de două luni.
ALTE 4 TURNEE WTA DIN
PRIMĂVARĂ AU FOST ANULATE
După zilele în care Miami Open a
fost anulat, iar circuitele ATP și ITF
suspendate pentru șase săptămâni,
WTA nu a avut o reacție fermă, iar
singurul turneu care urma în mod
oficial să nu mai aibă loc era cel de la
Charleston, de la începutul lui aprilie.
Între timp, au dispărut din calendar
și cele de la Bogota (care trebuia să
aibă loc în aceeași săptămână cu
cel din South Caroline), Stuttgart și
Istanbul (săptămână 20-26 aprilie) și
Praga (săptămâna 27 aprilie - 2 mai).
Deocamdată, în program încă
figurează turneele de zgură de la
Madrid și Roma, care fac parte
din categoriile ATP Masters 1000,
respectiv WTA Premier Mandatory
/ 5. De asemenea, nici în privința
celor din săptămâna care trebuia să
preceadă Roland Garros nu a fost
luată o decizie finală. Este vorba
despre Geneva și Lyon la masculin
și Strasbourg și Rabat, la feminin.
Totodată, în calendarul ATP apar
încă și cele de la Estoril și Munchen,
programate înainte de Madrid Open.
Acestea ar trebui să fie primele care
vor avea loc după ce suspendarea
de șase săptămâni a circuitului va
ajunge la final. Șansele sunt însă
foarte mici ca acest lucru să se
întâmple.

ROLAND GARROS S-A MUTAT ÎN
TOAMNĂ, DUPĂ US OPEN
Chiar dacă anumite turnee de
zgură, care au fost amintite mai
sus, au rămas încă în picioare, cel
puțin pentru moment, francezii au
hotărât să nu mai piardă timpul și
au mutat Roland Garros în toamnă.
Așadar, în loc de perioada 24
mai - 7 iunie, al doilea turneu de
Grand Slam al anului ar urma să se
desfășoare între 20 septembrie și
4 octombrie.
Decizia a fost contestată de
mai mulți jucători, care s-au plâns
că nu fost consultați și că au aflat
acest lucru de pe Twitter. Ceva
similar s-a petrecut și în ziua în
care a venit anunțul oficial privind
anularea turneului de la Indian Wells.
Majoritatea sportivilor erau deja în
California și se pregăteau să joace
în săptămâna următoare.
Mutarea Open-ului Francez în
toamnă implică mai multe lucruri,
cum ar fi o trecere bruscă de pe
hard-ul nord-american pe zgură,
dar și anularea mai multor turnee,
în special din Asia.
Din calendarul ATP ar urma să
dispară:
- Laver Cup (care urma să aibă loc
în TD Garden din Boston în acest an)
- St. Petersburg Open
- Moselle Open de la Metz
- Chengdu Open
- Zhuhai Championship
- Sofia Open
Din calendarul WTA ar urma să
dispară:
- Zhengzhou Open
- Japan Women’s Open de la
Hiroshima
- Jiangxi Open de la Nanchang

Revistă de cultură și timp liber

- Pan Pacific Open de la Tokyo
- Guangzhou Open, Korea Open
de la Seul
- Wuhan Open (turneu din
categoria WTA Premier 5, cel mai
important din această listă).
În cazul fetelor, primele trei turnee
sunt programate în săptămâna
dintre US Open și noua perioadă
de desfășurare a Roland Garros,
însă este foarte greu de crezut că
jucătoarele vor merge de la New York
în Asia, unde ar evolua tot pe hard,
pentru a reveni apoi imediat la Paris,
ca să joace pe zgură.
De asemenea, imediat după
Roland Garros sunt programate
turneele de la Beijing (în ambele
circuite, în cel al fetelor, China
Open este ultimul turneu
important înainte de WTA Finals
de la Shenzhen), dar și de la Tokyo
(exclusiv masculin).
Deși până acum nu a existat nicio
poziție oficială, nu este exclus ca
factorii decizionali să fi luat în calcul
o posibilă anulare în 2020 a turneelor
din Asia, în special a celui de la
Wuhan, având în vedere că din acest
oraș a început să se răspândească
virusul în întreaga lume.

REACȚII OFICIALE DIN PARTEA
WIMBLEDON ȘI US OPEN
După anunțul oficial al francezilor,
organizatorii de la Wimbledon și US
Open au reacționat prin comunicate
oficiale. Atât englezii, cât și americanii
au precizat că se gândesc în continuare
ca cele două turnee majore să aibă loc
atunci când au fost planificate, între 29
iunie și 6 iulie, respectiv între 31 august
și 7 septembrie.
USTA a recunoscut însă că
analizează și alte opțiuni, inclusiv
mutarea turneului de la New York
într-o altă perioadă, mai spre finalul
anului.
Cert este că, în funcție de cum va
evolua situația legată de pandemia
cauzată de coronavirus și dacă
sportul se va relua, vom avea o a
doua jumătate de an extrem de
încărcată în tenis și nu este exclus
ca mai multe turnee mici să dispară
din calendar, pentru a le permite
celor majore să aibă loc. Nu trebuie
omis faptul că toate Grand Slam-urile
au loc în aer liber și nu vor putea
fi împinse prea multe spre sfârșitul
anului, pentru că atunci vremea ar
putea împiedica desfășurarea lor.
Gabriel Ilcu / wesport.ro

SPORT
11
Rădoi și Mutu au reacționat
după amânarea EURO 2020
Joi, 19 Martie 2020

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
U E FA a d e c i s a m â n a r e a
Campionatului European pentru 2021.
De asemenea, meciurile din play-off
programate să se dispute în această
lună, precum și partida României U21
cu Danemarca, se vor disputa în luna
iunie. După ce a fost pus în temă cu
decizia UEFA, selecționerul României
a reacționat și a avut un mesaj pentru
jucătorii naționalei, dar și pentru toți
suporterii tricolorilor.
„Toate deciziile luate azi au ca
scop principal protejarea tururor celor
implicați în fotbal, jucători, suporteri,
antrenori, arbitri. Sănătatea fiecăruia
este prioritatea numărul unu! După
aceea, abia, vorbim de fotbal și de
prioritățile fotbalului. Dacă e să mă
refer strict la meciul cu Islanda, noi
eram oricum pregătiți să îl jucăm în
această lună. Vom vedea dacă situația
globală ne va permite să îl jucăm în
iunie, ar fi extraordinar ca orice pericol
să dispară până atunci. Dacă va fi așa,
ar putea fi câteva avantaje sportive
pentru noi. Faptul că am beneficia în
mod cert de un gazon mai bun decât
ar fi fost la Reykjavik în martie și de
condiții meteo mai apropiate de cele
cu care sunt obișnuiți jucătorii noștri.
Ar mai putea fi un avantaj reprezentat
de posibilitatea de a urmări mai mult
timp jucătorii la lucru, pe teren, la
cluburi. Dar acum nu îl pot considera
un avantaj, câtă vreme competițiile
naționale sunt suspendate. Vom
vedea dacă se vor relua așa cum
preconizează UEFA. Mesajul meu
este unul clar, atât pentru jucătorii
naționalei, cât și pentru toți suporterii
României, din țară și din străinătate:
sănătatea fiecăruia este mai presus
de orice competiție! Fiți responsabili
și protejați-i pe cei de lângă voi! Hai,
România!”, a spus Mirel Rădoi pentru
site-ul oficial al FRF.
Adrian Mutu, selecționerul
României U21 a fost în totalitate de
acord cu decizia UEFA și consideră că
era imposibil ca elevii lui să joace în
această lunăm, în condițiile provocate
de pandemie: „Este singura decizie
care se putea lua. Era imposibil
deja să putem juca în această lună,
având în vedere ce se întâmplă în

Foto: gsp.ro
lume. Sunt nerăbdător să debutez
pe banca echipei naționale, să ascult
din nou imnul pe stadion, de la
nivelul gazonului, dar trebuie să mai
aștept. Să sperăm că aceste meciuri
se vor putea disputa în luna iunie,
asta ar însemna că situația în ceea
ce privește sănătatea publică se va
ameliora. Cel mai important acum
este să ascultăm recomandările
autorităților. Să dăm dovadă de

responsabilitate, să ne protejăm pe
noi și pe cei apropiați nouă. Vom
avea timp să le facem pe toate”, a
fost declarația lui Mutu, postat de
FRF pe site-ul oficial.
Reprezentativa României, condusă
de Mirel Rădoi, ar fi trebuit să dispute
pe 26 martie, la Reykjavik, în Islanda,
semifinala play-off-ului pentru EURO.
Apoi, dacă tricolorii ar fi învins, ar
fi jucat, pe 31 martie, la Sofia sau

Budapesta, meciul decisiv pentru
calificarea la turneul final, în fața
Bulgariei sau Ungariei. De asemenea,
România U21 avea programat pe
31 martie, la Ploiești, meciul cu
Danemarca U21, în preliminariile
pentru EURO 2021. Toate cele trei
partide au fost amânate pentru
luna iunie, sub rezerva revizuirii
situației în ceea ce privește pandemia
COVID-19.

Organizarea CM de tineret, în grafic

Cu trei luni înaintea Campionatului
Mondial de Tineret organizat în
Ro m â n i a , o f i c i a l i i Fe d e r a ț i e i
Internaționale de Handbal au
efectuat o ultimă inspecție a sălilor
de joc.
24 de echipe vor participa la
Campionatul Mondial de Tineret
organizat la București, în perioada
1-13 iulie. Sala Polivalentă și Sala
Dinamo au trecut cu bine de inspecția
finală a Federației Internaționale de
Handbal.
„Sala Polivalentă este frumoasă,
poate puțin prea mare pentru
această competiție, sper să fie plină
la meciuri. Suntem foarte mulțumiți
de cum arată. Nu ne permitem să ne

gândim la coronavirus, suntem aici să
ne facem treaba, să facem inspecția.
Sunt convins că această competiție
va fi un eveniment minunat” – Per
Bertelsen, președintele Comisiei de
Organizare de Competiții a IHF.

Viitoarele staruri ale
handbalului mondial
România nu a mai găzduit un
Campionat Mondial de Handbal din
1962. Alexandru Dedu speră că în
România se vor organiza, în viitor, și
competiții de seniori.
„În momentul de față am un
optimism rezervat, dar sunt bucuros
că lucrurile merg. La acest Campionat
Mondial vorbim de anticamera

echipelor de senioare, în echipa
noastră avem 3-4 componente
ale echipei mari. Cu toții știm că
handbalul feminin naște pasiuni,
așa că va fi foarte urmărit acest
Campionat Mondial. Consecințele
acestei competiții nu pot fi decât
bune, vorbim de promovarea
handbalului. Sper într-un succes și
mă bucur că am fost aleși, vrem
să arătăm că România, în cazul
în care vom avea și săli, poate să
organizeze și un eveniment la seniori.
Această încredere în fața autorităților
mondiale și europene se câștigă” –
Alexandru Dedu, președinte FRH.
sursa: frh.ro
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Mihai Rotaru vinde statuete cu
jucătorii la 1.190 lei bucata!

În plină criză a coronavirusului, patronul CSU pune accent pe vânzările de produse cu
însemnele clubului
Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
Fotbalul a fost băgat în carantină
de coronavirus, până și Euro 2020 a
fost amânat, spre bucuria autorităților
române care nu erau pregătite cu
stadioanele. CSU Craiova a suspendat
activitatea clubului și a trimis angajații
cu crampoane în vacanță până la data
de 21 aprilie.
Până atunci, patronul oltenilor
caută soluții pentru menținerea
stabilității financiare a afacerii sale.
Și se pare că a găsit una, care, dacă
va prinde între fanii olteni, va putea
asigura bugetul clubului lui Rotaru
și pe perioadă de criză. A scos la
vânzare statuete de porțelan cu
Pigliacelli și ceilalți alb-albaștri.
Clubul spune că statuetele 3D
„reprezintă cadoul inedit pentru un
fan adevărat”. Acestea au 15 cm
înălțime, sunt fixate pe soclu de lemn
personalizat cu însemnele clubului.
Prețul unei statuete e de 1.190 de lei,
De pe site-urile de profil, iubitorii
dar colecționarii adevărați pot să-și fotbalului pot să-l adauge în colecție
facă un prim 11, în așteptarea unei și pe Cristiano Ronaldo, la preț de 5
statui cu antrenorul.
dolari.

De ce-a fugit Gustavo n-a
scăpat! S-a întors roata!

Brazilianul a fugit din China pentru
a juca fotbal, dar acum situația a ajuns
pe dos.
Țara din care a pornit cea mai mare
pandemie din acest secol, China, e gata
să reintre în normal. Presa internațională
a anunțat că Federația de Fotbal din
China a stabilit data de 18 aprilie drept
momentul în care se va juca primul meci
după această perioadă.
Gustavo a preferat să revină în Bănie,
drept pentru care a dat cu piciorul unor
oferte mai substanțiale din campionatul
chinez, tocmai din cauza situației incerte
provocate de virus: „Nu am venit mai
devreme, pentru că în China au fost
probleme mari cu epidemia. Am așteptat
să mă întorc acolo și, cum nu am jucat
mult timp, am hotărât să revin acasă,
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la Craiova. Am vrut să vin aici. Mă simt
bine, dar și în China a fost frumos. Am
văzut altă cultură, o țară foarte mare, dar
a fost decizia mea și sunt foarte fericit.
Da, eram dorit de câteva echipe din prima
ligă. Am negociat, dar s-a întârziat”, a
spus Gustavo la revenire.
Acum, brazilianul se vede într-o
situație ingrată. Ajuns în România
nu a prins nici măcar un joc pentru
CSU și întreg fotbalul românesc a
fost oprit. Totodată, contractul lui se
încheie în vară și, cel mai probabil, va
rămâne la Craiova. Chiar dacă cei din
China repornesc activitatea fotbalistică,
fotbalistul brazilian a refuzat deja oferte
în prima ligă și, deocamdată, are 3 luni
fără jocuri în picioare.
Cosmin COJOCĂREANU
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