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Noi teste de antrenament pentru
Bacalaureat și evaluarea națională,
publicate de Ministerul Educației

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro
Ministerul Educației a publicat
miercuri, 22 aprilie, un nou set
de teste de antrenament pentru
examenele de Evaluare Națională și
Bacalaureat. Reamintim că primul set
de resurse de antrenament pentru
elevii care vor susține examenele
naționale a fost publicat pe 30 martie.
Subiectele sunt publicate fără
baremele de notare, care vor fi făcute
publice la o dată ulterioară, notează
Digi24.
Cursurile școlare s-au reluat
miercuri, urmând să se desfășoare
tot în regim online și în următoarea

perioadă. Potrivit purtătorului de
cuvânt al Inspectoratului Şcolar
din Bucureşti, Roxana Cercel, se
reia activitatea conform programei

şcolare.
Elevii claselor a opta şi a 12-a au la
dispoziţie ore de curs prin intermediul
programului TELEŞCOALA, ce poate

fi urmărit pe postul TVR2.
Ministerul Educației a anunțat în
1 aprilie că structura anului școlar
2019 – 2020 nu a fost modificată.

Accident cu mașina de poliție. Polițist, la spital
autoturism pe strada Potelu, din
Craiova, la intersecția în sens giratoriu
cu străzile Caracal și Henry Coandă,
nu ar fi acordat prioritate de trecere
unei autospeciale de poliție, care
circula cu semnalele luminoase în
funcțiune.
În urma accidentului, un polițist

Sursa foto: Info Trafic Craiova și Dolj
Un polițist a ajuns la spital după
un accident rutier produs în sensul
giratoriu de pe strada Caracal. Mașina
de Poliție în care se afla a fost lovită
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un alt autoturism, condus de o
șoferiță de 21 ani.
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din cadrul Secției 2 Poliție Craiova
a fost transportat la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale, fiind
rănit ușor”, anunță IPJ Dolj.
Polițiștii au întocmit un dosar
penal pentru comiterea infracțiunii de
vătămare corporală din culpă.
Eliza RADU

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
PERIOADA 27 APRLIE – 03 MAI 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

27.04

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Craiova

PT 87 - Facultatea de Mecanică Craiova,
Cămine TCM, str. Calea Bucureşti - zona
bl. R10

09:00 - 17:00

Segarcea

PT Făzănărie Cobia Segarcea

09:00 - 17:00

Segarcea

PT SI SRP 3 Segarcea

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

PTA 4 Amărăştii de Jos

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA 2 Dăbuleni, PTA 3 Dăbuleni, PT 7
Dăbuleni, PTA 8 Dăbuleni, PT 11 Dăbuleni, PT
12 Dăbuleni, PT 13 Dăbuleni, PT 15 Dăbuleni,
PT 16 Dăbuleni, PT 17 Dăbuleni

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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Craiovean la judecată după ce a
vrut să-și scape concubina de dosar
penal mituind polițiștii

Un bărbat din Craiovița
Nouă, care a vrut săși scape concubina de
dosar penal pentru furt
mituind doi polițiști cu
50 de euro, a fost trimis
în judecată pentru dare
de mită. Tribunalul Dolj
a decis, luna trecută,
începerea procesului,
însă inculpatul, aflat
acum sub control judiciar
a contestat hotărârea la
Curtea de Apel Craiova.
Camelia SÂRBU

office@jurnalulolteniei.ro
Reprezentanții Direcției Generale
Anticorupție anunțau, la sfârșitul
anului trecut, faptul că: în data de
12 decembrie 2019, ofiţerii Serviciului
Judeţean Anticorupţie Dolj, sub
coordonarea procurorului desemnat
din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Dolj, au organizat şi realizat

prinderea în flagrant a unui bărbat,
cu ocazia remiterii sumei de 50 euro
unor agenți de poliție, ambii din
cadrul I.P.J. Dolj – Poliţia Municipiului
Craiova – Secţia 5 Poliţie, pentru a
nu întocmi dosar penal concubinei
inculpatului, pentru săvârşirea
infracţiunii de furt, ce fusese anterior
constatată.
În fapt, în urma sesizării telefonice
efectuate de reprezentanţii unui
magazin din Craiova, cu privire
la faptul că o persoană a sustras
mai multe bunuri din magazin,
echipajul de poliţie s-a deplasat
la faţa locului. Agenţii de poliţie,
după constatarea infracţiunii de furt
săvârşită de o anumită persoană,
au procedat la conducerea la sediul
Secţiei 5 Poliţie Craiova a acesteia
și a unui bărbat care o însoțea,
în vederea întocmirii actelor de
constatare a infracţiunii.
Pe timpul întocmirii documentelor
de constatare a infracţiunii, bărbatul
a promis celor doi lucrători de poliţie
diverse sume de bani, pentru a nu
i se întocmi dosar penal persoanei
suspectată de furt, însă aceştia au
refuzat categoric oferta, au anunţat
şeful ierarhic şi au procedat în

continuare la întocmirea actelor de
constatare a infracţiunii.
S-a procedat la constituirea şi
deplasarea unei echipe operative la
sediul Secţiei 5 Poliţie Craiova unde,
cu ocazia întocmirii documentelor
de constatare a infracţiunii de furt,
bărbatul a remis lucrătorilor de
poliţie suma de 50 euro, moment în
care s-a intervenit şi s-a procedat
la constatarea infracţiunii flagrante.
Acesta a fost condus la sediul
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Dolj, în vederea continuării
cercetărilor sub aspectul săvârşirii
infracţiunilor de dare de mită, iar
procurorul de caz a dispus reținerea
inculpatului pe o perioadă de 24 de
ore.
Pe 13 decembrie 2019 a fost
prezentat Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare preventivă,
însă instant a dispus față de bărbat
măsura arestului la domiciliu:
„Respinge propunerea de arestare
preventivă formulată de Parchetul
de pe lângă Tribunalul Dolj privind
pe inculpatul Bălteanu Ştefan
În baza art. 227 alin. 2 Cpr pen
raportat la art. 202 alin. 4 lit. d şi
art. 218 C.pr.pen Dispune luarea

faţă de inculpatul Bălteanu Ştefan,
a măsurii arestului la domiciliu,
pe o perioadă de 30 de zile cu
începere de la 13.12.2019 şi până
la 11.01.2020, inclusiv”.
Bărbatul a fost trimis în judecată
pentru dare de mită, pe 16 ianuarie
a fost plasat sub control judiciar, iar
luna trecută Tribunalul Dolj a decis
că poate începe procesul: constată
legalitatea sesizării instanței cu
rechizitoriul din data de 23.12.2019
emis în dosarul nr.353/P/2019 al
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Dolj privind pe inculpatul Bălteanu
Ștefan, trimis în judecată pentru
săvârșirea infracțiunii de dare de
mită prevăzută de art.290 alin.1
din Codul penal raportat la art.6
din Legea nr.78/2000, precum și
legalitatea administrării probelor
şi efectuării actelor de urmărire
penală. Dispune începerea judecății
cauzei privind pe inculpatul Bălteanu
Ștefan. Cu drept de contestație în
termen de 3 zile de la comunicare.
Pronunțată în camera de consiliu.
Inculpatul a contestat hotărârea
instanței de fond, contestația sa
urmând să fie soluționată de Curtea
de Apel Craiova luna aceasta.
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Desemnat să se ocupe de tratarea
COVID19, Spitalul de Urgenţă Târgu
Cărbuneşti a primit aparatură nouă

Spitalul de Urgenţă Târgu
Cărbuneşti a fost dotat cu două
aparate de ventilaţie, după ce
unitatea a fost desemnată să se
ocupe de tratarea pacienţilor infectaţi
cu COVID-19. Aparatele au fost puse
la dispoziţie de Ministerul Sănătăţii,
prin intermediul Direcţiei de Sănătate
Publică Gorj.
„Au venit prin DSP două aparate
de ventilaţie. Momentan, avem ce ne
trebuie. Am mai cerut medicamente
pentru tratament. Consumul depinde
şi de numărul de pacienţi pe care
o să-l avem”, a declarat Constantin
Târziu, managerul spitalului din Târgu
Cărbuneşti, potrivit igj.ro.

La Spitalul de Urgenţă Târgu
Cărbuneşti sunt internați opt pacienţi
infectaţi cu COVID-19. Dintre aceștia,
5 au venit în ultima zi de la spitalul
din Motru, unde 11 persoane au fost
diagnosticate cu noul coronavirus.
Toţi au simptome uşoare.
„Avem pregătite 200 de paturi
pentru bolnavi cu COVID-19. Am
solicitat 15 ventilatoare, monitoare
pentru funcţii vitale, injectomate
am mai cumpărat noi, trei aparate
de anestezie ca să nu rămânem în
pană în această situaţie şi un aparat
mobil de radiologie, care este foarte
necesar pentru a te deplasa la patul
pacientului, în cazul în care este
nevoie de o radiografie, pentru a
nu mai fi transportat din salon”, a
mai spus Constantin Târziu, potrivit
sursei citate.

Salariații de la carierele Roșiuța
și Lupoaia au intrat, de miercuri, în
șomaj tehnic. Decizia a fost luată
de conducerea CE Oltenia, cu trei
săptămâni mai devreme decât se
planificase inițial. Totul a pornit
după ce un focar de COVID a fost
descoperit la fabrica de confecții din

Lupoaia, iar mulți mineri au fost
izolați pentru că sunt căsătoriți cu
femei care lucrează acolo.
Potrivit realitatea.net, chiar un
angajat al exploatării Lupoaia a fost
confirmat cu noul Covid. În planul
inițial trebuia ca minerii Complexului
Energetic Oltenia să intre în șomaj
tehnic din 11 mai până pe 7 iunie,
scrie Pandurul. Odată cu intrearea în
șomaj a angajaților din zona Motru,
practic întreaga activitate de minerit
a CE Oltenia este blocată.
Autoritățile se tem că municipiul
Motru se poate transforma într-un
nou focar de infecție. În ultimele zile

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Minerii din zona Motru au intrat în șomaj tehnic
șase persoane au fost internate, iar
alte șase sunt confirmate cu COVID.
Chiar primarul din Târgu Jiu,
Marcel Romanescu, îi roagă pe
cetățenii orașului pe care îl conduce
să evite pe cât posibil deplasarile în
Motru: „Fac un apel către cetățenii
municipiului Târgu Jiu să evite
deplasarea către municipiul Motru,
dar și contactul direct cu rude sau
prieteni din această zonă. Având
în vedere problemele cu care se
confruntă localitatea respectivă,
trebuie să luăm măsuri pentru
protejarea celor apropiați. În
acest moment, polițiștii și militarii

implicați în acțiunea demarată pentru
impunerea prevederilor ordonanțelor
militare au organizat filtre pentru
a menține siguranța tuturor. Se
fac eforturi pentru împiedicarea
răspândirii acestui virus și trebuie
ca fiecare să ne aducem contribuția
prin respectarea reglementărilor și
măsurilor transmise de autorități.
Informați-vă doar din surse oficiale
și rămâneți în casă. Respectând cu
strictețe regulile, vom scăpa mai
repede din această situație dificilă”,
a fost mesajul edilului.
Cătălin ANGHEL

10 gorjeni, reținuți după ce și-au împărțit
pumni și picioare pe stradă
Zece persoane din comuna
Stejari au fost reţinute în urma unui
scandalul ce a avut loc în noaptea
de Înviere. Printre cei reținuți se
află și o tânără în vârstă de 18
ani. Se pare că gorjenii s-au luat la
bătaie pe un drum din localitate,
iar altercația ar fi început de la
muzica dată prea tare, dar şi de
la consumul excesiv de alcool.
Scandalagii au ajuns să-și împartă
pumni şi picioare.
„Poliţişti din cadrul Secţiei 8

Poliţie Rurală Stoina au reţinut
pentru 24 de ore şi introdus în
Centrul de Reţinere şi Arestare
Preventivă al IPJ Gorj, nouă bărbaţi,
cu vârste cuprinse între 18 şi 46 de
ani, din comuna Stejari şi o tânără
de 18 ani, din aceeaşi localitate,
bănuiţi de săvârşirea infracțiunii de
tulburarea ordinii și liniștii publice.
Din cercetările efectuate de poliţişti
a reieşit faptul că în noaptea de
18/19 aprilie a.c., aceştia, pe fondul
consumului de alcool, în timp ce se

aflau pe drumul comunal Piscoiu,
ar fi exercitat acte de violenţă unul
împotriva celuilalt”, se arată într-un
comunicat al Poliţiei Gorj.
În cauză poliţiştii continuă
cercetările în vederea documentării
întregii activităţi infracţionale
şi luarea măsurilor legale, sub
supravegherea unui procuror din
cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Târgu Cărbuneşti.
Cătălin ANGHEL

5

VÂLCEA

Joi, 23 Aprilie 2020

Dosar penal pentru familia ce a mers la
muncă pe ambulanță, deși era în izolare
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Doi ambulanțieri din Vâlcea s-au
ales cu dosar penal după ce au ieșit
din izolare și au mers la serviciu. Se
pare că aceștia intraseră în contact
cu persoane suspecte de coronavirus.
Cei doi s-au dus la muncă pe 7 aprilie,
deşi se aflau în izolare. Angajaţi ai
SAJ Vâlcea, bărbatul și femeia au
fost confirmaţi, pe 15 aprilie, cu
COVID-19.
Este vorba despre o familie, soț și
soție. Ambulanţier şi îngrijitoare, cei
doi au avut contact apropiat cu un
pacient (tatăl ambulanţierului) care a
fost internat în Secţia ORL a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vâlcea, unde a
fost confirmat cu coronavirus de un
cadru medical.
În acest caz a fost înregistrat
un dosar penal pentru comiterea
infracţiunii de zădărnicirea combaterii
bolilor, în urma unei sesizări din
oficiu a poliţiştilor din cadrul Poliţiei
municipiului Râmnicu Vâlcea.
„În fapt se reţine că, în ziua de
07.04.2020, doi angajaţi din cadrul

Serviciului de Ambulanţă Judeţean
Vâlcea s-au prezentat la serviciu, deşi
se aflau în izolare, ca urmare a faptului
că au fost în contact cu angajaţi şi
pacienţi ai Secţiei ORL a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vâlcea, unde

a fost confirmat ca infectat cu
SARS-Cov-2 un cadru medical.
Urmărirea penală este efectuată de
lucrători de poliţie judiciară din cadrul
Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea
– Biroul de Investigaţii Criminale,

sub supravegherea procurorului
din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Rm. Vâlcea”, se
precizează în comunicatul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Râmnicu
Vâlcea citat de news.ro.

Imagini de excepție din cimitirele Râmnicului, dar
gest criticat de unii oameni!

În Râmnicu Vâlcea, primarul
Mircia Gutău a avut o iniţiativă
personală de a cumpăra candele
din banii săi, pentru a fi aprinse în
cimitirele din oraş, pentru Noaptea
de Înviere. Acțiunea a fost pusă în
aplicare și a avut un real success
pe moment, pentru că imaginea de

ansambul a fost una de excepție.
Totuși, pe pagina de socializare
a Primăriei Râmnicu Vâlcea au
apărut o serie de comentarii prin
care unele persoane au spus că este
vorba despre o acţiune în scop pur
electoral.
„Legătura între noi şi morţii noştri

e sfântă, sacră! Aici noi şi numai noi
suntem cei care facem pentru morţii
noştri rânduielile, precum: parastase,
aprinderi de lumânări, etc.. Din acest
motiv spun că e o blasfemie… Au fost
momente în care nu am reuşit să
ajung la mormântul celor dragi. Am
rugat rudele, vecinii sau prietenii să o
facă. Asta e cu totul altceva! De unde
până unde şi de ce activiştii unui
penal, lipsit de respect, de educaţie,
de bună creştere, să aprindă lumânări
electorale mincinoase la mormintele
noastre?”, consideră unul dintre
internauţi, citat de adevărul.ro.
Acuzele au fost din ce în ce mai
grave: „Ar trebui să respingi un gest
politizat, de manipulare. Ideea are un
fond bun, problema e cine s-a folosit
de ea, cu ce preţ, cu ce interese… Se
foloseşte de rămăşiţele pământeşti
pentru a-şi manipula votanţii!… Când
zic că şi-a jucat o carte foarte bună,
înseamnă că a reuşit să manipuleze
oamenii. Nu e nimic bun în asta. Eu nu
voiam lumina la familia noastră? Cine

n-ar fi vrut… dar nu aşa, nu de la el,
nu având scopul asta… Par mulţi cei
care îl aplaudă. Foarte puţini văd, încă,
şi cât de mulţi vâlceni tac înfiorător de
acuzator… Omul se gândeşte natural
că ce bine, cineva a pus lumina şi
la morţii familiei lui. Majoritatea nu
realizează că acest gest este politizat,
că sunt interese, că se pun din bani
furaţi, şi că… etc.. Nu îi poţi blama pe
cei care gândesc atât de simplu. Nu îşi
dau seama că se lasă cumpăraţi. Iar
ceilalţi care îl susţin sunt ca el, nu sunt
cumpăraţi acum, au ei alte interese mai
vechi”, sună o altă parte dintre reacţiile
negative, potrivit sursei citate.
Primarul a anunțat că banii
pentru aceste candele au venit din
propriul buzunar. Cel mai probabil,
unii cetățeni din Râmnicu Vâlcea
au considerat acest lucru drept o
tentativă de campanie. Totuși, dacă
banii erau luați din bugetul local,
nimeni nu avea garanția că toți ar fi
fost mulțumiți.
Cătălin ANGHEL
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47 de cazuri de coronavirus, noul
bilanț raportat de autorități
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
Grupul de Comunicare Strategică
a anunțat, miercuri, că a crescut
numărul persoanelor infectate cu
coronavirus la nivelul județului
Mehedinți. 47 de mehedințeni au
contractat virusul până în acest
moment.
Dintre cele 47 de cazuri confirmate
în județ de la începutul pandemiei,
8 sunt persoane care au decedat,
ultimele două fiind înregistrate luni,
20 aprilie. Este vorba de două femei

de 68, respectiv 69 de ani, care
sufereau și de alte afecțiuni cronice.
6 mehedințeni au fost declarați
vindecați și externați.
În județul Mehedinți, conform
datelor Direcției de Sănătate Publică,
201 persoane se află în carantină (din
care 2 persoane au intrat în carantină
și 7 persoane au ieșit din carantină
în ultimele 24 ore), iar 759 persoane
sunt autoizolate și monitorizate la
domiciliu (din care 235 persoane
au intrat în izolare la domiciliu și
14 persoane au ieșit din izolarea la
domiciliu în ultimele 24 ore).

S-au strâns tone de
deșeuri din apropierea
pârâului Crihala, în
cadrul unei acțiuni de
ecologizare

Peste 130 de misiuni
ale pompierilor în
zilele de Paște

Sursa foto: PS Mehedinți

În aceste zile se desfășoară o
amplă acțiune de ecologizare a
pârâului Crihala și a zonei adiacente,
pe toată lungimea de la confluența
cu râul Topolnița și până la pădurea
Crihala. Curățarea este realizată de
Serviciul de Gospodărire a Apelor
Mehedinți în colaborare cu Serviciul
Public de Alimentare cu Energie
Termică și a Primăriei Drobeta Turnu
Severin.
„Din păcate, toată această zonă a
devenit insalubră și plină de deșeuri,
motiv pentru care se impuneau de
urgență acțiuni de ecologizare și
curățare, cu atât mai mult cu cât
s-au strâns deja tone de deșeuri. În
acest an, în contextul epidemiei cu
noul coronavirus, când igiena strictă
este cea mai eficientă modalitate
de a rămâne sănătoşi, trebuie să
înțelegem mai mult ca oricând
importanța menținerii curățeniei

pe domeniul public”, a declarat
viceprimarul Daniel Cîrjan.
Potrivit PS News Mehedinți, la
această acțiune participă angajați
ai Serviciului de Gospodărire a
Apelor Mehedinți, care acționează
cu o autobasculantă, două
buldoexcavatoare și un excavator,
precum și angajați ai Serviciului Public
de Alimentare cu Energie Termică și
a Primăriei Drobeta Turnu Severin,
care se ocupă de salubrizarea zonei
aferente pârâului Crihala, în jurul
conductelor de alimentare cu energie
termică.
„Ca în fiecare an, reprezentanţii
instituţiei au desfăşurat o serie de
acţiuni de ecologizare pe malul
râurilor administrate, strângând, ca
de fiecare dată, tone de deşeuri”, a
declarat Cosmina Neamțu, director la
Apele Române Mehedinți.
Cristina PLEȘOIANU

Pompierii din cadrul ISU Mehedinți
au intervenit, în zilele de Paște, pentru
stingerea a 15 incendii, 12 dintre
acestea izbucnite la vegetație uscată
și trei la anexe și locuințe, transportul
a două persoane supraponderale și
cu probleme medicale de la domiciliu
la spital, dar și pentru căutarea și
salvarea, din fluviul Dunărea, a unor
persoane ce s-au răsturnat cu barca.
Serviciul SMURD din cadrul ISU
Mehedinţi a intervenit la 31 de
urgenţe medicale, potrivit unui
comunicat de presă.
În toate cele patru zile, pompierii
mehedințeni au efectuat 86 de
misiuni pentru prevenirea și limitarea
răspândirii COVID-19, 59 dintre
acestea constând în acțiuni de
decontaminare a ambulanțelor
SMURD, SAJ, dar și a autospecialelor
destinate transportului de persoane și
27 desfășurându-se pentru preluarea
și transportul unor persoane care

au tranzitat județul, au fost plasate
în carantină, sau au avut nevoie de
îngrijiri medicale.
În noaptea de joi, 16 aprilie a.c.,
la solicitarea poliției de frontieră,
mai multe echipaje de pompieri
din cadrul Detașamentului Dr.Tr.
Severin au intervenit pentru
căutarea și salvarea unor persoane
ce s-au răsturnat cu barca în
fluviul Dunărea, în zona comunei
Hinova. S-a reușit salvarea a nouă
persoane, care, după primirea
îngrijirilor medicale de specialitate,
au fost transportate de către ISU
Mehedinți la spațiile de carantinare
din comuna Gogoșu.
Zilnic, echipaje ale ISU Mehedinți
au desfășurat misiuni de căutare a
persoanelor aflate în acea noapte, pe
fluviul Dunărea. Căutările persoanelor
au continuat și ieri, pompierii
desfășurând misiunea de căutare cu
ajutorul unei ambarcațiuni.
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Încă 4 olteni confirmați cu COVID-19

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro

Noile date oficiale, publicate
miercuri după-amiaza, arată că în
județul Olt s-au înregistrat 4 cazuri
noi de coronavirus. Astfel, în Olt sunt
raportate, până acum, 17 persoane
confirmate cu virusul SARS-CoV-2,
potrivit Grupului de Comunicare
Strategică.
Pe lângă cele 17 cazuri raportate,
în Olt mai este și un alt pacient

diagnosticat cu COVID-19, însă acesta
este raportat de specialiștii Direcției
de Sănătate Publică Dolj, deoarece
încă de la începutul perioadei de
supraveghere acesta, respectiv un
bărbat de 46 de ani, din Caracal, s-a
aflat într-un centru de carantină din
localitatea doljeană Calafat.
Până în prezent, Oltul este județul
în care s-au înregistrat cele mai
puține cazuri de îmbolnăvire cu noul
coronavirus. Dintre cei 18 olteni
diagnosticați cu COVID-19, 7 au fost
deja declarați vindecați și externați.

Romii din Piatra Olt care au ieșit în ziua de Paște la
iarbă verde, amendați cu 24.000 lei

Fără să țină seama de restricțiile
de circulație impuse de autorități prin
ordonanțele militare, romii au ieșit,
cu mic, cu mare, la iarbă verde, unde
au marcat sărbătoarea Paștelui cu
mâncare, băutură și muzică.
Oamenii legii s-au autosesizat
după ce petrecăreții au postat
imagini video de la petrecere și i-au
amendat cu 24.000 de lei pentru că

au încălcat măsurile impuse de starea
de urgență, scrie olt-alert.ro
„Având în vedere imaginile
difuzate pe o rețea de socializare
în care un grup format din mai
multe persoane încalcă măsurile
impuse de starea de urgență, facem
următoarele precizări:
Polițiștii din cadrul Poliției
orașului Piatra-Olt s-au autosesizat

și au identificat 12 persoane care,
la data de 19 aprilie a.c., au
încalcat dispozițiile legale impuse
de starea de urgență, nerespectând
distanțarea socială în vederea
prevenirii răspândirii virusului
COVID-19.
Polițiștii au sancționat
contravențional cele 12 persoane,
bărbați și femei, cu vârste cuprinse

între 18 și 48 de ani, cu amenzi
în valoare totală de 24.000 de
lei, pentru încălcarea prevederilor
ordonanțelor militare”, se arată
într-un comunicat de presă al
Inspectoratului de Poliție Județean
(IPJ) Olt.
Oamenii legii au precizat că cele
12 persoane nu erau nici în carantină,
și nici izolate la domiciliu.

DOLJ | Seră înfiinţată de studenţi, la Stațiunea
Didactică Banu Mărăcine

Studenţii Universităţii din Craiova
au înfiinţat o seră la Stațiunea
Didactică Banu Mărăcine, ei
propunându-şi să dezvolte strategii
inovative pentru adaptarea soiurilor
de plante la condițiile climatologice
interschimbabile, precum și generarea
de soiuri hibride.
50 de producători şi agricultori,
înregistrați la nivelul județului, vor
beneficia de produsele generate și, în
același timp, de sprijin și îndrumare
privind continuarea procesului de
producție a soiurilor noi.
„Activitatea este parte din proiectul

antreprenorial social GRENA – din
cadrul CRAF (Centrul de Resurse și
Angajament Ford), beneficiind de
sprijinul financiar al FORD Motor
Company Fund, având ca parteneri
Primăria Municipiului Craiova și
Universitatea din Craiova.
Caracterul inovator al proiectului
GRENA îl reprezintă faptul că va reuși
să întrunească, în cadrul aceleiași
unități structurale și funcționale,
elemente de teorie și practică,
urmărind un întreg proces de
producție. În acest sens, se vor
lua în calcul următoarele elemente:

identificarea nevoilor existente pe
piața de consum, locală și regională;
preconizarea impactului asupra
consumatorilor, a tipurilor/soiurilor de
produse noi, hibrizate; studii teoretice
și practice de specialitate; sprijin și
îndrumare oferită celor interesați săși dezvolte propria rețea de producție;
producția vegetală, în sine; programe
de educație pentru sănătate etc”, au
transmis reprezentanţii Universităţii
din Craiova, într-un comunicat de
presă
Aceştia mai explică faptul că, un
element inovator în cadrul proiectului
GRENA, cu impact social puternic, îl
reprezintă inițierea și dezvoltarea,
la nivelul comunității agricole a
județului Dolj, a unei rețele de mici
producători de producție vegetală.
„În acest sens, se vor desfășura
următoarele sub-activități:
identificarea și selecția unui număr
de 10 mici producători la nivelul
județului Dolj (rural și urban) care sunt
interesați de dezvoltarea culturilor
proprii de producție vegetală, care
vor beneficia gratuit de răsaduri, în
funcție de perioada anului și tipologia
produselor vegetale produse în sera

GRENA. În același timp, producătorii
beneficiari ai răsadurilor oferite
gratuit își vor asuma obligativitatea
ca, la rândul lor, să ofere gratuit altor
10 producători răsaduri obținute
din producția GRENA. Tot ceea
ce se va genera din seră și prin
cultura răsadurilor GRENA va purta
denumirea GRENA.
Proiectul GRENA – GREEN
NATURE FOR HEALTHY LIFE are
ca principal scop recondiționarea
potențialului agricol al județului Dolj
(producție vegetală), dat fiind că în
ultimii ani s-a înregistrat la nivelul
regiunii, o reducere semnificativă
atât a randamentelor medii, cât și
a producțiilor totale în raport cu
producțiile vegetale.
Toate activitățile organizate în
cadrul GRENA sunt susținute de
studenți și absolvenți ai Universității
din Craiova, cu sprijinul consilierilor
de proiect, în colaborare cu ingineri
de profil din cadrul Regiei Autonome
de Administrare a Domeniului Public
și a Fondului Locativ Craiova”, se mai
arată în comunicatul menţionat.
Vera IONESCU
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TVR 1

07:00		Telejurnal matinal
09:00		Telejurnal
09:45		Teleshopping
10:00		Ediţie specială
11:00		Yanxi, palatul
		
suspinelor (R)
12:00		Telejurnal
12:30		Teleshopping
13:00		Ediţie specială
13:15		Discover Romania
13:30		Pofticioşi, la cratiţă!
14:00		Telejurnal
15:00		Akzente
17:00		Yanxi, palatul
		
suspinelor
18:00		Exclusiv în
		
România
18:50		Vorbeşte corect!
19:00		Telejurnal
19:45		Sport
19:55		Meteo
20:00		Telejurnal
21:00		România 9
22:00		Dispăruţi fără urmă
23:00		Telejurnal
00:00		Fotbal:
			Olanda - Argentina
02:50		Discover Romania (R)
03:00		Constructorii de
			visuri (R)
03:25		Sport (R)
03:35		Meteo (R)
03:40		Telejurnal (R)
04:30		Miracolul: EU (R)
05:25		Pofticioşi, la cratiţă! (R)
05:55		Imnul României
06:00		România 9 (R)

HBO

07:30		Scurtmetraje
			Disney
08:00		Răzbunătorii:
			Sfârşitul jocului
10:55		O familie
			modernă
11:20		Magie în
		
New York
13:05		Hotel Grand Budapest
14:45		Aquaman
17:05		Dora în căutarea
			Orașului Secret
18:45		Complotul
		
împotriva Americii
20:00		Păpușile
			Muppets
21:40		În căutarea
		
adevărului
23:15		Axios
23:50		Cold Mountain
02:20		Înrudiți
04:00		Văduve
06:00		Ea

PROGRAME TV
PRO TV

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

19:00		Ştirile
		
Pro Tv
20:30		Las fierbinți
22:00		Ştirile
		
Pro Tv
22:30		Călătorie în
			lumea vikingilor
00:30		Las fierbinți (R)
02:15		Lecţii de
		
viaţă (R)
03:00		Vorbeşte
			lumea (R)
05:00		Ce spun
		
românii (R)
06:00		Ştirile Pro Tv

PRO CINEMA

07:30		The Wonderful
		
World of Disney (R)
09:15		La bloc (R)

11:45		Miracole din Paradis (R)
14:00		Minunea (R)
16:15		Miracol pe munte
18:15		La bloc
20:30		Operațiunea de salvare:
		
Punctul limită
22:15		Iubiri din trecut
00:45		Operațiunea Eagle One

ANTENA 1

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

12:00		Observator
14:00		Mireasa
16:00		Observator
17:00		Acces direct
19:00		Observator
20:30		În căutarea lui Dory
22:15		The Wall 		
Marele Zid
23:30		Observator
00:00		Xtra Night
			Show
01:00		Băieţi de oraş
02:00		Observator (R)
02:45		Mireasa (R)
04:15		Acces direct (R)
06:00		Observator

KANAL D

07:30		Teleshopping
08:15		SpongeBob
		
Pantaloni Pătrați
08:45		Teleshopping
09:15		Dragoste și ură
11:00		Puterea dragostei
12:00		Știrile Kanal D
13:00		În căutarea
			adevărului
15:00		Teo Show
17:00		Puterea dragostei
19:00		Știrile Kanal D
20:00		Mă numesc Zuleyha
22:00		Medici: Conducătorii
			orașului Florența
23:00		Știrile Kanal D (R)
00:00		Puterea dragostei (R)
02:30		Teo Show (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		Mama mea
			gătește mai bine
20:00		Ghinionista
22:00		Starea naţiei
23:00		Cronica cârcotaşilor
01:00		Ghinionista (R)
03:00		Mama mea
			gătește mai bine (R)
03:30		Nimeni nu-i perfect
04:00		Pasiune și speranță
05:50		Focus (R)

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		Noblețe (R)
15:45		Vouă
16:00		Teleshopping
16:15		Destine rătăcite (R)
17:15		Miezul problemei
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Dragoste si ura
21:00		Banana Joe
23:00		Rambo II (R)
01:00		Miezul problemei (R)
02:15		Albumul Naţional
04:00		Baronii
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PRO 2

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

PRO X

07:00		Stiri Sport.ro
08:45		Teleshopping
09:00		Ora exacta
		
in sport (R)
10:00		Stiri Sport.ro
10:45		Ora exacta in sport
12:30		Teleshopping
13:00		Ora exacta
		
in sport (R)
15:45		Teleshopping
16:00		Marea țăcăneală (R)
17:00		Prietenii tăi (R)
18:00		M.A.S.H.
19:00		Marea țăcăneală
20:00		Viaţa cu Jess
20:30		Prietenii tăi
22:00		24 de ore
00:00		Stiri Sport.ro
01:00		Ora exacta
			in sport (R)
03:00		La bloc
05:00		Ora exacta
		
in sport (R)

DISCOVERY CHANNEL

07:00		Maşini pe alese
07:55		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
08:25		Cum se fabrică ?
08:50		Cum se fabrică
		
diverse lucruri?
09:20		Vânătorii de artefacte
09:50		Comoara din garaj
10:20		Bogății ascunse
		
în magazii
10:50		Tehnologie extremă
11:45		Comori arhitecturale
		
recuperate
12:45		Maşini pe alese
13:40		Goana după aur
16:30		Cum se fabrică ?
17:00		Ingineriile istoriei
18:00		Bagaje la licitaţie
18:30		Bogății ascunse
			în magazii
19:00		Cum se fabrică
			diverse lucruri?
19:30		Cum se fabrică ?
20:00		Comori arhitecturale
			recuperate
21:00		Ingineriile istoriei
22:00		Megastructuri cu
			Richard Hammond
23:00		Mistere la muzeu
00:00		Expediţii în necunoscut
01:00		Comori arhitecturale
		
recuperate
01:55		Mistere la muzeu
02:50		Ingineriile istoriei
03:45		Megastructuri cu
		
Richard Hammond
04:40		Maşini pe alese

EUROSPORT

07:30		Tenis: Openul Franţei,
		
la Arenele Roland
			Garros, Paris
09:30		Snooker: Campionatul
		
Mondial, la Sheffield
12:30		Raliuri: Raliraid 			Cursa Eco Africa
15:00		Ciclism: Campionatul
		
Mondial pe şosea,
			în Austria
18:00		Ciclism: Turul
			Lombardiei, în Italia
20:00		Snooker: Campionatul
			Mondial, la Sheffield,
		
în Regatul Unit
23:00		Jocurile olimpice:
			Galeria vedetelor 			Cei mai mari jucători
			de tenis
00:00		Tenis: Openul Statelor
			Unite, la Flushing
		
Meadows, New York
04:00		Tenis: Openul australian

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Ai citit recent despre modul
in care o perspectiva mentala
pozitiva creeaza un corp sanatos
si o viata fericita?
Daca da, s-ar putea sa afli
doar ca aceasta atitudine aduce
rezultate.

Astazi pot fi finalizate cercetarile
pe care le-ai facut pentru un anumit
proiect si vei fi gata sa iti termini
munca. Mintea ta este deosebit de
ascutita chiar acum, deci este un
moment bun pentru a lucra la orice
tip de proiect care implica comunicare.

Visele si viziunile despre
familia ta zugravesc o imagine roz
spre viitor. Aceste vise ar putea fi
profetice, dar nu sari la aceasta
concluzie fara sa analizezi mai intai
simbolurile si sa discerni ceea ce
visele tale incearca sa-ti spuna.

In aceasta seara, poti decide
sa participi la o adunare sociala
organizata in comunitatea ta si poate
implica o multime de oameni care
se ocupa de probleme psihice sau
spirituale. Aceasta ar trebui sa fie o
experienta interesanta pentru tine.

Daca nu esti sigur cu privire
la posibilitatea unei cresteri
a salariului tau, astazi ti s-ar
putea spune ca in cele din urma,
va veni.
Acesta este cu siguranta un
motiv de sarbatoare.

Iubirea si romantismul au
prioritate maxima astazi. S-ar putea
sa te simti putin nesigur cu privire la
stabilitatea relatiei actuale, dar risti
sa iti pierzi energia. Deocamdata,
cel putin, lucrurile se arata foarte
promitatoare pentru tine si iubitul tau.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Daca iti joci cartile corect,
s-ar putea sa poti transforma
ceea ce ridici psihic intr-un efort
creativ. Emotiile si imaginile
care iti vin in minte ar putea fi
obscure, dar sunt semnificative
intr-un fel.

Asteapta-te sa schimbi
o multime de apeluri telefonice
si e-mailuri cu prietenii azi.
Comunicarea cu ceilalti este
prioritatea ta.
Ai multe noutati de livrat si vei
primi multe in schimb.

Norocul financiar continua,
desi obiceiurile vechi sunt greu
de acceptat si s-ar putea sa ai
dificultati in adaptare. Ai putea sa
alternezi intre a dori sa cumperi
magazinul si a continua sa strangi
banii asa cum obisnuiai.

Pleci intr-o excursie sau te
muti? Educatia este implicata
intr-un fel?
Oricare ar fi motivele
pentru care pleci, vei castiga
orice sperai pentru tine si
multe altele.

Ai tendinta sa fii intuitiv prin
natura, dar astazi ai putea primi
mai multe impresii psihice.
S-ar putea chiar sa
experimentezi viziuni sau sa auzi
anumite voci. Nu-ti fa griji – nu
vei innebuni!

Comunicarea cu prietenii
si partenerii ar trebui sa fie
clara, deschisa, onesta si de
sustinere astazi.
A fe c t i u n e a
s e
arata fara retinere sau
suprasolicitare.
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Ministerul Sănătății a aprobat creșterea
numărului de persoane testate
S-a aprobat testarea și pentru alte categorii de persoane, în vederea depistării unei posibile
infecții cu noul coronavirus

Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
Nelu Tătaru, ministrul Sănătății,
a aprobat propunerea Comisiei
pentru managementul clinic și
epidemiologic al COVID 19 privind
modificarea algoritmului de testare
pentru COVID-19, precum și a
definiției de caz.
Având în vedere că, în prezent,
Ro m â n i a a t r e c u t î n t r - o a l t ă
fază epidemiologică, specialiștii
epidemiologi, cei de boli infecțioase,
terapie intensivă și medicină de
urgență din cadrul Comisiei MS au
stabilit includerea în prioritățile de
testare pentru COVID 19 a unor
categorii de pacienți cu risc mare
de forme severe și deces.
„Până în acest moment am luat o
serie de măsuri restrictive cu scopul
de a limita transmiterea infecției
și de a reduce numărul de forme
severe și decese. Sunt măsuri pe
care le menținem în continuare,
mă refer aici la distanțare socială,
izolare, carantină etc. Dar, având
în vedere evoluția numărului de
decese este necesar să aplicăm,
suplimentar, și măsuri de detecție
a infecției la categorii de bolnavi
care pot să dezvolte forme severe asimptomatici înainte de intervenții
de îmbolnăvire, în scopul de a operatorii sau manevre invazive;
interveni cu tratament medical cât
– Hemodializați simptomatici;
mai precoce”, a declarat ministrul
– Hemodializați asimptomatici
Sănătății, Nelu Tătaru.
contacți cu caz confirmat, 2 testări,
la 6-7 zile interval între ele; pe
Astfel, s-a aprobat testarea, durata acestei perioade aceștia vor
suplimentar, pentru:
fi dializați în sesiuni separate de
– Pacienți înainte de procedura restul pacienților;
de transplant (asimptomatici) și
– G ra v i d e l e a s i m p t o m a t i c e
donatorii de organe, țesuturi și care se afla în carantină/izolare
celule stem hematopoietice înainte la domiciliu sau au fost contact
de donare; pacienți cu transplant de apropiat cu un caz confirmat;
celule stem hematopoietice aflați în
– Personalul de îngrijire din
tratament imunosupresor, înaintea cămine de bătrâni - de 2 ori pe lună.
fiecărei internări din perioada de
De asemenea, s-a hotărât
monitorizare post-transplant - 2 că, unitățile sanitare pot stabili
teste la 24 de ore interval;
protocoale de testare prin tehnici
– Pacienți asimptomatici cu de RT-PCR, suplimentar, pentru
imunosupresie în contextul bolii sau personalul sanitar asimptomatic
indusă medicamentos la internare în contact direct cu caz confirmat,
spital - 2 teste la 24 de ore interval; în a 6-7-a zi de la ultimul contact
– P a c i e n ț i o n c o l o g i c i posibil infectant, care pot fi
asimptomatici aflați în curs de realizate cu resurse proprii în
chimioterapie - de 2 ori pe lună;
laboratoarele pe care le dețin sau
– P a c i e n ț i o n c o l o g i c i în alte laboratoare.

PUBLICITATE
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Româncă la origini, Sabrina Ionescu este
alegerea numărul unu a draft-ului WNBA
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Sportiva americană de origine
română, Sabrina Ionescu, a fost
desemnată alegerea numărul unu a
formației New York Liberty, în draftul
pentru Liga Feminină de baschet din
SUA (WNBA). Evenimentul a avut
loc sâmbătă dimineață, moment în
care tânăra și-a confirmat statutul de
cea mai bună jucătoare de colegiu a
momentului.
„Am muncit pentru acest moment
întreaga mea carieră și sunt foarte
fericită că acest lucru s-a materializat.
Sunt foarte încântată pentru această
oportunitate”, a declarat Sabrina
pentru ESPN. Cea mai bună jucătoare
de colegiu i-a atras atenția și lui Kobe
Bryant, de care baschetbalista a fost
foarte apropiată.
„Am crescut urmărindu-l pe
Kobe, am învățat enorm de multe
de la el. Cum să te antrenezi, cât
să muncești, cum să te trezești a
doua zi și s-o iei de la capăt. Și
asta am făcut. Kobe avea planuri
mai mari pentru mine decât aveam
eu. Vorbeam mereu după meciuri,
îmi spunea cum mă descurc, îmi
trimitea emoticoane amuzante,

când simțeam presiune mă motiva,
îmi dădea indicații tehnice și tactice.
«Ai prea mult de oferit ca să rămâi
în umbră», îmi spunea”, a spus
Sabrina pe scenă, în urmă cu câteva
săptămâni.
În vârstă de 22 ani, Sabrina
Ionescu este născută în Walnut
Creek, din părinți români și a
copilărit la numai 30 de kilometri
de Oracle Arena, clădirea care până
anul trecut a fost casa celor de
la Golden State Warriors. Potrivit
onlinesport.ro, Dan Ionescu, tatăl
jucătoarei, a fugit din România
înaintea Revoluției din 1989 și a
cerut azil politic în Statele Unite.
Abia în 1995 acesta s-a reunit cu
soția sa, Liliana Blaj, și cu fiul lor,
Andrei. Pe 6 decembrie avea să se
nască Sabrina Ionescu, acum una
dintre cele mai importante tinere
jucătoare din baschetul universitar
american. Sabrina și-a făcut colegiul
la Oregon între 2016 și 2020.
Sabrina Ionescu este singura
jucătoare din istoria campionatul
universitar care a atins cifrele
următoare: 2.000 de puncte, 1.000
de recuperări și 1.000 de pase
decisive. Totodată, aceasta deține
recordul NCAA, cu 26 de triple-duble.

Foto: instagram Sabrina Ionescu

DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare integrama 16 Aprilie 2020
A, PI, ..., Ș, P, RSR, MACAR, TOCA, ARA, DA, AMARAT,
RETAPISA, DESENATOR, O, PAUȘALI, PAR, MITA, DECA, ERA,
LAȘ, IN, EF, P, AFTE, L, STEMA, ANA, ATACA, IT, STA, ELITA

Rezolvare Sudoku, 16 Aprilie 2020
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Mirel Rădoi continuă să-și facă treaba:
„La echipa națională se lucrează normal”
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Selecționerul primei reprezentative
nu s-a lăsat încurcat de pandemie.
La națională se mențin parametrii
de activitate ai staff-ului pe care
îl conduce Mirel Rădoi. În ciuda
restricțiilor impuse de contextul
pandemiei și a amânării meciului
cu Islanda pentru această toamnă,
cei implicați în pregătirea barajului
pentru EURO lucrează precum într-o
lună din afara perioadei FIFA.
„În fond, avem doar câteva zile la
dispoziție jucătorii înaintea unui meci
pentru antrenamente, munca noastră
de analiză e în desfășurare precum în
restul timpului”, explică Rădoi, citat de
site-ul oficial al FRF.
Selecționerul României profită de
timpul în plus obținut până la meciul
de baraj și urmărește cu atenție
ultimele evoluții ale fotbaliștilor
români, dar și forma în care erau
adversarii islandezi. Totodată, Rădoi
susține că jucătorilor le este cel mai
greu, pentru că staff-ul naționalei își
poate desfășura activitatea aproape la
cel mai înalt nivel. Singurul dezavantaj
este că forma actuală a tricolorilor
este incertă, dat fiind faptul că aceștia
nu au mai jucat de ceva timp.
„Cel mai greu este pentru jucători,
pentru că ei nu au activitate la club,
acolo unde se desfășoară munca lor
în mod curent. Pentru mine și ceilalți
PUBLICITATE

membri ai staff-ului, activitatea
este aceeași ca într-o perioadă
non-FIFA, mai puțin monitorizarea
pe viu a jucătorilor, în meciurile noi
din fiecare săptămână. Noi revedem
materialele video cu prestațiile
jucătorilor noștri, avem un proces
de analiză a prestațiilor lor din ultima
vreme la club, apoi în meciuri ale
echipei naționale, unde analizăm
evoluția lor în angrenaj cu alți
tricolori. Sunt partidele adversarilor,

pentru care avem acum suficient
timp să observăm și cele mai mici
detalii, cele care pot face oricând
diferența. Mai mult, abordăm
deja și viitorii adversari din Liga
Națiunilor. Solicităm materiale
video analiștilor, suntem în contact
periodic cu jucătorii din circuit, atât
din partea staff-ului tehnic, cât și
team managerul. Preparatorul fizic
e în coordonare cu omologii lui de
la cluburi pentru implementarea
PUBLICITATE

programelor speciale dedicate
fiecărui jucător în această perioadă
dificilă. E un ritm susținut! Să fie
puternici mental, să aibă grijă de
sănătatea lor și a celor dragi! Asta
e esențial! Le urez Paște Fericit și
multă sănătate! Echipa națională
rămâne aici, cu aceeași dăruire și
același spirit, parcurgem doar o
perioadă, una care va trece până
la urmă. Hai, România!”, a declarat
Rădoi pentru frf.ro.
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Trei dintr-o lovitură! Rotaru a început
curățenia de primăvară!

Și pe vreme de pandemie, conducerea CSU rămâne consecventă strategiei de până acum: întâi
plecările, apoi acoperirea posturilor vacante
Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
Punctul nevralgic al echipei în
acest sezon a fost apărarea. Chiar
patronul Mihai Rotaru recunoștea că
70% din goluri s-au luat pe greșeli
individuale în această stagiune,
marea lor majoritate comise de
fundași, în special de cei centrali. Așa
că a demarat curățenia fix din acest
compartiment.
Despărțirea de Ivan Martic era
iminentă, dat fiind că jucătorul de
origine croată a dat de înțeles că nu
mai vrea să continue în Bănie, încă
de la începutul anului. Concurentul
pe postul de fundaș dreapta, Alex
Mățel, l-a dat de gol pe Martic. „Ivan
Martic şi-a luat la revedere de la
noi, dar concurenţă este şi acum pe
postul meu la Craiova, cu Vlădoiu,
dar este benefică pentru echipă. Eu
am contract până-n vară, cu opțiune
pe încă două sezoane. Mi-aş dori să
continui, rămâne să vedem ce opţiune
va avea clubul, dacă vor fi mulţumiţi

de mine. Sunt foarte încântat de
ce este la Craiova. În special de
suporteri, care sunt extraordinar”, a
spus Mățel la Oltenia TV.
Ivan Martic nu e singurul jucător
din compartimentul de apărare care
se va despărți de gruparea olteană
în această vară. Corneliu Papură
a declarat pentru sursa citată că
Tiago Ferreira și nou-sositul Claude
Dielna își vor încheia conturile cu albalbaștrii, aflați, de asemenea, la finul
acordurilor. „Martic mai avea contract
până la sfârşitul lunii mai, la fel ca
alţi jucători şi ne-am pus la masă. E
mai bine pentru toţi să ne despărţim.
Nici el nu cred că mai era motivat să
continue. Dacă un jucător nu vrea
să prelungească, nu-l poţi obliga.
Tiago şi Dielna au aceeaşi situaţie,
la fel ca Martic”, a spus antrenorul
CSU Craiova.
De Ferreira, conducerea CSU a
vrut să scape încă din vară, când a
plănuit un schimb cu Bălașa. Jucătorul
portughez nu a acceptat să ajungă
sub comanda lui Becali, preferând
să rămână opțiunea a treia în Bănie.

Tiago Ferreira a îmbrăcat de 76 de
ori tricoul alb-albastru al CSU în cele
trei sezoane jucate, fără a marca
vreodată. A ridicat Cupa României,
acum doi ani.
Fost jucător al lui Dinamo, Claude
Dielna a ajuns în această iarnă în

Bănie, venind după o perioadă de
inactivitate de 5 luni. A strâns câteva
minute în meciul din play-off cu Gaz
Metan Mediaș și a mai bifat prima
repriză a jocului din Cupa României
de la Iași.

Alb-albaștrii, din nou
în iarbă!

Jucătorii CSU au început deja antrenamentele în
perspectiva reluării campionatului.

Ultima dată vehiculată pentru
reînceperea sezonului, vehiculată
de LPF, este 6 iunie. Vătăjelu și
colegii săi nu au mai avut răbdare
să se pregătească între patru pereți
și au cerut conducerii să le pună la
dispoziție terenul din cantonamentul
din Lunca Jiului. Pentru respectarea
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CRAIOVA
Max.
Min.

18 C
4oC
o

măsurilor de distanțare socială impuse
de starea de urgență, juveții se
pregătesc în grupe de câte 3. Bancu,
Vătăjelu și Mihăilă au inaugurat în
aprilie baza de la Lunca Jiului.
Ședințele de pregătire sunt
coordonate de preparatorul fizic
Cornel Blejan, însă întreg staff-ul
tehnic al echipei a fost prezent la
baza din Catargiu. Este cel de-al
doilea pas făcut de olteni în reluarea
antrenamentelor, având în vedere că
de săptămâna trecută s-au pregătit,
sub comanda preparatorului, prin
video conferință.
Cosmin COJOCĂREANU
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