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Moș Ion, un venerabil veteran doljean,
cu o poveste de viață impresionantă

Cu puțin timp în urmă,
militarii de la Batalionul
1 CIMIC au descoperit
un veteran de război,
ce a trăit o viață demnă
de povestit. Ion Trufașu,
în vârstă de 99 de
ani, locuiește în satul
Mlecănești din comuna
Mischii, Dolj și este un
om care și-a pus viața în
slujba țării.
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro

Moș Ion a luptat și a îndurat
mulți ani de război, pentru țara lui.
Veteranul a fost pe front 1 an și 8
luni, luptând alături de camarazii lui
din Regimentul 6 Vânători de Munte
din Aiud. După ce fost încercuit în respectat în comuna Mischii, unde a
Crimeea, la Sevastopol, a fost luat și fost primar pentru 27 de ani.
ținut prizonier timp de 4 ani și 6 luni
de către sovietici.
Contribuția sa la bunăstarea
țării a continuat și după război,
când venerabilul veteran a ales să
muncească pentru a crea alte condiții
în zona Olteniei. Acesta a ajutat la
construirea pistelor de aeroport la
Deveselu și Craiova.
Moș Ion a fost și este un om
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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

28.04

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere
PT 99 - cart. George Enescu, str. Dâmboviţa,
zona blocurilor: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, C1, C2, C3, G, B8, B4, D2,
R1, Şcoala Gen. nr. 12 Craiova, Cămine TCM,
str. Calea Bucureşti - zona bl. R10

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Calopăr,
Drănic

PTA SI SRP 7, PTA Foişor, PTA IMA Foişor,
PTA Bâzdâna, PTA 2 Belcin, PT terţi: PT
IMA Belcin, PT Staţie Epurare Calopăr

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 2 Breasta, PTA 6 Breasta

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

PTA 3 Amărăştii de Jos

09:00 - 10:00

Breasta

16:00 - 17:00

Breasta

09:00 - 17:00

Craiova

PTA Valea Lungului, PT terţi: PT Fermă
3 Breasta
PTA Valea Lungului, PT terţi: PT Fermă
3 Breasta
PT 629 - str. Munteni, PT 650 - străzile:
Tismana, Alexandria, Botoşani, Brăila, Tulcea,
Galaţi, Focşani, Târgovişte, Constanţa,
Moldova, Zalău, PT 579 - Hanul Roşu, PT
799 - Centru Recuperare Luncă

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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„Pistolarul” de la Breasta, condamnat
la 5 ani și 9 luni de închisoare,
la al doilea apel

Ștefan Cosmin Vasile,
„pistolarul” de la Breasta,
condamnat de Tribunalul
Dolj la 5 ani și 9 luni
închisoare cu executare, a
declarat apel, nemulțumit
de pedeapsă. El a fost
judecat pentru tentativă
la omor, nerespectarea
regimului armelor și
munițiilor, uzul de armă
fără drept și tulburarea
ordinii și liniștii publice,
după ce a tras cu pistolul
pe bulevardul 1 Mai din
Craiova, în 2018, și a
fost condamnat pe fond,
anul trecut, de Tribunalul
Dolj, la o pedeapsă totală
de 4 ani închisoare cu
executare. A făcut apel,
iar instanța de apel
a dispus rejudecarea
cauzei. În noaptea de
27 spre 28 iulie 2018,
bărbatul a tras mai multe
focuri de armă, cu un
pistol cu glonț, rănind un
craiovean de 25 de ani
la braț, apoi a fugit. Pe
numele său anchetatorii
au cerut mandat de
arestare în lipsă și l-au dat
în consemn la frontieră,
fiind prins încercând
să fugă din țară pe la
vama Nădlac, de unde
a fost adus sub escortă
la Craiova. Inculpatul se
află în continuare în arest
preventiv, iar cauza va
ajunge din nou la Curtea
de Apel Craiova.

în noaptea de 27/28 iulie 2018, când
polițiștii craioveni au fost sesizați că,
pe bulevardul 1 Mai din municipiu, au
fost trase mai multe focuri de armă.
La fața locului, oamenii legii au găsit
un autoturism Honda, abandonat, care
prezenta avarii. Din primele cercetări,
polițiștii au stabilit faptul că șoferul
mașinii respective s-ar fi șicanat în
trafic cu un alt conducător auto, aflat
la volanul unui Porsche, între cele
două vehicule având loc o coliziune.
După aceasta, unul dintre pasagerii
din Porsche a tras mai multe focuri de
armă către cealaltă mașină. În urma
incidentului, Ion Baldovin Tomescu,
de 25 de ani, a fost rănit, ajungând
la Spitalul Clinic Județean de Urgență
Craiova pentru îngrijiri medicale, cu o
plagă împușcată la antebrațul stâng.
În cauză a fost constituită o echipa
complexă formată din polițiști din
cadrul Poliției municipiului Craiova,
Serviciul de Investigații Criminale și un
procuror din cadrul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Dolj, care a demarat
cercetările în vederea identificării
și tragerii la răspundere penală a
autorilor acestor fapte. Oamenii legii
au reușit identificarea pistolarului,
Ștefan Cosmin Vasile, de 32 de ani,
din Breasta, astfel că, sâmbătă dupăamiază, pe 28 iulie 2018, au efectuat
o percheziție la locuința lui. Procurorii
au stabilit că Ștefan Cosmin Vasile și
victima sa se cunoșteau și avuseseră
anterior discuții din cauza unei mașini
și a unei sume de bani, astfel că
l-au acuzat de tentativă de omor,
nerespectarea regimului armelor și
munițiilor, uzul de armă fără drept
și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Întrucât se sustrăgea cercetărilor,
procurorii au cerut Tribunalului Dolj
mandat de arestare preventivă în lipsă
pe numele inculpatului, acesta fiind
dat în consemn la frontieră. Astfel, în
noaptea de sâmbătă spre duminică,
bărbatul a fost identificat şi reţinut în
Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac.
A fost adus la Craiova, audiat de
procurorul de caz de la Parchetul de pe
lângă Tribunalul Dolj și reținut pentru
24 de ore. „La nivelul Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Dolj s-a constituit o
escortă formată din poliţişti din cadrul
Serviciului de Investigaţii Criminale
Dolj, care a preluat bărbatul şi l-a
Reamintim că faptele pentru care a adus la sediul Parchetului de pe lângă
fost condamnat bărbatul s-au petrecut Tribunalul Dolj, în vederea continuării

cercetărilor şi a dispunerii măsurilor
legale. În urma cercetărilor efectuate şi
a probatoriului administrat de poliţiştii
doljeni, sub coordonarea procurorilor
din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Dolj, faţă de bărbatul de
32 de ani, bănuit că ar fi săvârşit
infracţiunile de tentativă la omor,
nerespectarea regimului armelor și
munițiilor, uzul de armă fără drept
și tulburarea ordinii și liniștii publice,
a fost dispusă reţinerea pentru o
perioadă de 24 de ore. Cel în cauză a
fost încarcerat în Centrul de Reţinere
şi Arest Preventiv Dolj”, a declarat,
la momentul respectiv, inspector
principal Cosmin Grădinaru, purtătorul
de cuvânt al IPJ Dolj. Bărbatul a
fost prezentat Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare preventivă
pentru 30 de zile, propunere admisă
de instanță, de atunci inculpatul
fiind în spatele gratiilor. Procurorii
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Dolj au finalizat cercetările și au
dispus trimiterea în judecată a lui
Ștefan Cosmin Vasile, pistolarul din
Breasta, dosarul înregistrându-se
pe 19 decembrie 2018 la Tribunalul
Dolj. Bărbatul a recunoscut comiterea
faptelor și a cerut să beneficieze de
reducerea limitelor de pedeapsă, fiind
condamnat, în luna iulie 2019, la o
pedeapsă totală de 4 ani închisoare și
menținut în stare de arest preventiv.
Atât inculpatul, nemulțumit de
pedeapsă, cât și procurorii Parchetului
de pe lângă Tribunalul Dolj au făcut
apel, iar Curtea de Apel Craiova a decis
rejudecarea cauzei la instanța de fond.

În luna martie anul acesta, Tribunalul
Dolj a încheiat rejudecarea procesului
„pistolarului” de la Breasta, Ștefan
Cosmin Vasile, și l-a condamnat pe
acesta la o pedeapsă mai mare decât
prima data, respectiv 5 ani și 9 luni
închisoare cu executare, față de 4
ani de închisoare, cât primise prima
dată: „Respinge cererea inculpatului de
aplicare a dispoziţiilor art. 396 alin. 10
C.p.p. În temeiul art. 32 C.pen. raportat
la art. 188 alin 1 C. pen. Condamnă
pe inculpatul Ştefan Vasile Cosmin la
pedeapsa principală de 5 ani închisoare
în regim de detenţie. În temeiul art. 342
alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul
Ştefan Vasile Cosmin la pedeapsa de
1 an închisoare. În temeiul art. 343
alin. 1 C.pen., Condamnă pe inculpatul
Ştefan Vasile Cosmin la pedeapsa de
1 an închisoare. În temeiul art. 371
C.pen., Condamnă pe inculpatul Ştefan
Vasile Cosmin la pedeapsa de 3 luni
închisoare. În temeiul art. 38 şi art. 39
alin. 1 lit. b C.pen. Contopeşte pedepsele
menţionate anterior, în pedeapsa cea mai
grea aceea de 5 ani închisoare, la care se
adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse
aplicate, respectiv 9 luni închisoare, astfel
încât inculpatul Ştefan Vasile Cosmin, va
executa în total pedeapsa de 5 ani şi 9
luni închisoare”, se arată în hotărârea
instanței. În plus, inculpatul a fost
menținut în arest preventiv.
Nemulțumit de sentință, Ștefan
Cosmin Vasile a declarat apel, cauza
urmând să fie înregistrată pentru
soluționare la Curtea de Apel Craiova.
Camelia SÂRBU

PUBLICITATE

ANUNȚ
SC Piete și Târguri Craiova SRL, cu sediul în Dolj, Craiova, Str. Calea
București nr. 51, anunță intenția de a încheia un contract de prestări servicii
de colectare deșeuri, denumit „Furnizare deșeuri colectate din punctele
de lucru ale S.C. Piete și Târguri Craiova S.R.L.”.
Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție până pe data de
13.05.2020, ora 12.00.
Pentru depunerea ofertelor, termenul limită de depunere al acestora
este de 15.05.2020, ora 16:00.
Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 18.05.2020, ora 12:30, la sediul
SC Piete și Târguri Craiova SRL, Dolj, Craiova, Str. Calea București nr. 51.
Adresa beneficiar: Str. Calea București, nr. 51, compartimentul Licitații,
persoana responsabilă - Șerban Andreea.
Contact: pietecraiova@yahoo.com, 0251 410 696.
Compartimentul Licitații,
Șerban Andreea
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Bărbatul descarcerat, după ce s-a
răsturnat cu mașina la Coteana, a murit
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Bărbatul care s-a răsturnat cu
mașina la ieșirea din Coteana spre
Brebeni, cu 5 zile înainte de Paște,
a decedat la un spital din București.
Accidentul rutier s-a produs pe
DJ 546, la ieşirea din Coteana spre
Brebeni, pe fondul vitezei neadaptate
la condițiile de drum, respectiv
carosabil umed, spun reprezentanții
IPJ Olt.
În maşină se afla doar șoferul, un
bărbat de 46 de ani, din Mărunței.
Când echipajele de pompieri au
ajuns la locul accidentului, au găsit
autoturismul în afara carosabilului,
Sursa: Gazeta Nouă
răsturnat pe o parte, iar bărbatul era
blocat în interior.
Bărbatul a fost transportat
Pentru extragerea șoferului, care a
fost conștient și cooperant pe timpul la Spitalul Slatina conștient, cu
intervenției, pompierii au îndepărtat traumatism cranio-cerebral și dureri
la cap, gât și coloana vertebrală.
parbrizul autoturismului.

Ulterior, el a fost transferat la Spitalul
„Bagdasar-Arseni” din Bucureşit,
unde a intrat în comă. Acesta a
încetat din viață miercuri noaptea.

Potrivit Gazeta Nouă, bărbatul în
vârstă de 46 de ani, care lucra la o
societate de pe platforma industrială
a Slatinei, era tatăl a trei copii.

Incendiu de proporții la Alte 3 cazuri de infecție
cu coronavirus în Olt
Pârșcoveni. Jumătate de
tonă de lemne a ars
Grupul de Comunicare Strategică
a raportat, joi, depistarea a încă trei
cazuri de coronavirus, în judeţul Olt,
astfel bilanțul îmbolnăvirilor a ajuns
la 20.
Potrivit Gazeta Nouă, cazurile
noi sunt ale unor femei internate în
spital: prima în vârstă 41 de ani, din
Slatina, a doua în vârstă de 54 de ani,
PUBLICITATE

Flăcările au cuprins, miercuri
noaptea, o anexă gospodărească
din satul Olari, comuna Pârșcoveni.
O jumătate de tonă de lemne de foc
și aproximativ 200 de kilograme de
cărbune au ars în urma incendiului.
Alin Băsășteanu, purtătorul
de cuvânt al ISU Olt, a declarat
că la fața locului au acționat
pompierii Gărzii Osica de Sus, cu
o autospecială de stingere și un
echipaj SMURD, la sosirea echipajelor
incendiul manifestându-se la anexa
gospodărească, cu posibilități
de extindere la clădirile aflate în
apropiere.

„Pentru limitarea propagării și
lichidarea incendiului, pompierii
au acționat aproximativ două ore.
În urma incendiului au ars anexa
gospodărească, cu suprafața de
aproximativ 30 de metri pătrați,
500 kilograme de lemne de foc și
aproximativ 200 de kilograme de
cărbune”, a declarat reprezentantul
ISU.
Potrivit Evenimentul de Olt,
pompierii consideră că incendiul a
izbucnit din cauza unui scurtcircuit
electric, produs la un cablu electric
defect sau neizolat corespunzător.
Cristina PLEȘOIANU

din Scărişoara şi încă una în vârstă
de 59 de ani, din Caracal.
Din cele 20 de persoane, 7 a
fost deja declarate vindecate și au
fost externate. Oltul este printre
județele cu cele mai puține cazuri
de COVID-19.
Cristina PLEȘOIANU
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Vor începe lucrările la noul corp de clădire
al Spitalului Județean Mehedinți

Președintele Consiliului
Județean Mehedinți,
Aladin Georgescu, a
anunțat că lucrările la
noul corp de clădire
de la Spitalul Județean
vor începe în scurt
timp. Acesta a semnat
miercuri contractul
pentru execuţia
lucrărilor.
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro

Construcția noului corp de
clădire face parte din proiectul de
,,Extindere şi dotare a Ambulatoriului
de specialitate integrat din cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Drobeta Turnu Severin”. Noua
clădire va fi compusă din parter
și etaj unde se vor amenaja mai
multe cabinete medicale şi săli de
tratament.
Potrivit președintelui C.J.
Mehedinți, lucrările vor începe din
această vară și vor fi finalizate în
aproximativ un an.
„Dacă lucrurile decurg normal
şi am convingerea că aşa va fi din
discuţiile avute cu reprezentantul
firmelor asociate, lucrările vor începe
în această vară, iar anul viitor pe
această vreme avem șanse mari să

recepţionăm noua clădire.
Așa cum am promis, îmi asum
să rezolv mare parte a problemelor
determinate de condițiile din
sistemul sanitar mehedințean,
astfel încât cetățenii acestui județ
să nu mai fie nevoiți să apeleze la
servicii medicale în afara județului
nostru”, a transmis președintele
Consiliului Județean Mehedinți,
Aladin Georgescu.
Valoarea totală a investiției este
de 12.055.298,60 lei din care Consiliul

Județean va acoperi cheltuielile
neeligibile în valoare de 1.600.000
lei.
Alte 3 contracte pentru
achiziționarea de aparatură au fost
semnate miercuri.
„Un alt obiectiv al acestui proiect
prevede achiziționarea de aparatură
medicală, iar astăzi am mai semnat
trei contracte în acest sens. Din
totalul de 16 contracte avem deja
7 loturi de aparatură medicală în
valoare de 1.658.500 lei achiziționate

sau în curs de achiziție.
Până în acest moment la sediul
Spitalului Județean de Urgență
Drobeta Turnu Severin au fost
deja livrate și instalate stațiile
de monitorizare funcții vitale cu
24 de monitoare și mai multe
analizatoare. Contractul de astăzi
prevede achiziționarea altor 15
monitoare pentru funcții vitale și
alte două analizatoare”, a menționat
președintele Consiliului Județean
Mehedinți.

214 persoane în carantină O femeie de 30 de ani,
și 757 în autoizolare
infectată cu coronavirus,
a murit
Potrivit datelor oferite de Direcția
de Sănătate Publică, joi, în Mehedinți
sunt 214 persoane în carantină (din
care 27 persoane au intrat în carantină
și 14 persoane au ieșit din carantină în
ultimele 24 ore), iar 757 persoane sunt
autoizolate și monitorizate la domiciliu
(din care 30 persoane au intrat în
izolare la domiciliu și 32 persoane au
ieșit din izolarea la domiciliu în ultimele
24 ore). De la începutul răspândirii
coronavirusului au fost raportate 48
de cazuri de îmbolnăvire la nivelul
județului Mehedinți. 8 persoane au
decedat și 6 s-au vindecat.
Polițiștii mehedințeni cotinuă
misiunile pentru combaterea răspândirii
coronavirusului, astfel în ultimele 24 de

ore au verificat peste 750 de persoane
izolate la domiciliu. Aceștia au aplicat
65 de sancțiuni pentru nerespectarea
măsurilor privind restricționarea
circulației, valoarea totală fiind de
peste 390.000 lei.
Pentru prevenirea și limitarea
răspândirii COVID-19, pompierii
mehedințeni au efectuat 20 de misiuni,
16 dintre acestea constând în acțiuni
de decontaminare a ambulanțelor
SMURD, SAJ, dar și a autospecialelor
destinate transportului de personal și
4 pentru preluarea și transportul unor
persoane care au tranzitat județul, au
fost plasate în carantină sau au avut
nevoie de îngrijiri medicale.
Cristina PLEȘOIANU

Autoritățile au raportat, joi
după-amiază, al 9-lea deces al unei
persoane confirmate cu COVID-19,
în Mehedinți. Este vorba de o femeie
de 30 de ani, care a decedat pe 18
aprilie și a fost confirmată cu noul
virus post-mortem.
Femeia a murit la domiciliu
pe 18 aprilie și i-au fost recoltate
probe necroptice pentru investigare
COVID-19 pe 21 aprilie. Rezultatul
pozitiv a venit în aceeași zi.
Î n c a z u l fe m e i i n u e x is t a u
antecedente patologice.
Alte două decese, două femei din

Mehedinți, au fost raportate pe 20
aprilie. Acestea aveau 68, respectiv
69 de ani şi sufereau de alte boli
cronice.
Cristina PLEȘOIANU
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Lucrările de asfaltare pe Drumul Județean
678 Galicea au început
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Au început lucrările de asfaltare
în comuna Galicea. Este vorba de un
tronson de 5,2 km, care pornește de
la intersecția cu DJ 678 A, sat Cocoru,
și se continuă pe toată raza comunei
Galicea, până la limita cu Olanu.
După turnarea covorului asfaltic
(primul strat de binder), urmează
lucrări de amenajare rigole, podețe
de acces, trotuare, dar și turnarea
celui de-al doilea strat de asfalt, pe
toată lungimea drumului de 38,55
km. Săptămâna trecută, s-a finalizat
turnarea primului strat de asfalt pe
DJ 678, pe toată lungimea aferentă
comunei Drăgoești.
Drumul pleacă din DN 7, din
Budești, și traversează comunele
Galicea, Olanu, Drăgoești, până în
județul Olt, la Câmpu Mare. Investiția
este realizată de Consiliul Județean
Vâlcea, prin fonduri europene.

„Am promis că, după Paște,
vom începe lucrările de asfaltare
și pe sectorul Galicea. Acest lucru
se întâmplă astăzi, când se toarnă
primul strat de asfalt. În scurt timp,

Șofer fugar fără declarație,
prins de polițiștii vâlceni

Un tânăr din comuna Diculești a
fost fugărit de poliţişti. Incidentul s-a
petrecut în zona Bălceşti. Oamenii
legii se aflau în patrulare, iar individul
aflat la volan i-a ignorat complet în
momentul în care agenții au vrut
să-l tragă pe dreapta şi a călcat pe
acceleraţie în speranţa că va scăpa.
„Polițiștii din cadrul Poliției
orașului Bălcești, în timp ce se aflau
pe strada Deputat Anton Mițaru,
din oraș, au efectuat semnalul
regulamentar de oprire a unui
autoturism depistat în trafic. Întrucât
conducătorul autoturismului nu
a oprit la semnalul polițiștilor, s-a
procedat la urmărirea acestuia.
Acesta a fost urmărit până pe raza
comunei Lăcusteni unde a coborât
din mașină și a fugit, polițiștii reușind

să-l prindă din urmă, imobilizându-l,
încătușându-l, acesta fiind condus
la sediul Poliției orașului Bălcești.
Conducătorul autoturismului, un
tânărul de 25 de ani, din comuna
Diculești, emana halenă alcoolică
însă acesta a refuzat testarea cu
aparatul etilotest și recoltarea de
probe biologice de sânge în vederea
stabilirii alcoolemiei”, se arată într-un
comunicat al IPJ Vâlcea.
Tânărul a fost sancționat
c o n t ra v e n ț i o n a l p e n t r u l i p s a
declarației pe proprie răspundere
prevăzută de Ordonanțele Militare și
pe numele lui a fost întocmit un dosar
penal pentru refuzul sau sustragerea
de la prelevarea de mostre biologice
de sânge.
Cătălin ANGHEL

cetățenii din comuna Galicea vor
scăpa de disconfortul creat de praf.
În prezent, în cadrul acestui proiect,
se mai lucrează și în comunele
Olanu și Budești. Le mulțumesc

tuturor cetățenilor că dau dovadă
de înțelegere, pe toată perioada
desfășurării lucrărilor”, a spus
Constantin Rădulescu, președinte
Consiliul Județean Vâlcea.

Zonele mărginaşe
ale Râmnicului, în
atenția primăriei

Primăria municipiului Râmnicu
Vâlcea a desfăşurat mai multe
activităţi în Colonie Nuci menite să
îmbunătăţească aspectul acestei zone
şi să crească confortul locuitorilor.
Acțiunile au început în luna martie,
prin Direcţia Administrării Domeniului
Public. Până acum s-au reabilitat
trotuare pe o lungime de aproximativ
200 m, s-au făcut reparaţii pe mai
multe străzi, s-au montat garduri şi
gărduleţe de delimitare a spaţiilor
verzi, s-a amenajat o parcare în faţa
farmaciei și s-a reabilitat parcarea
din vecinătatea şcolii. Totodată, s-au
reparat şi montat băncuţe şi s-au
revopsit echipamentele de la locul
de joacă.
„Lucrările se vor finaliza în
următoarele zile. Cartierul de la
marginea de Sud a municipiului
face obiectul proiectului ”Dezvoltare
locală în comunităţi marginalizate.
Componenta 1 – Colonie Nuci”, aflat
în faza de contractare la Agenţia de
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
în vederea obţinerii unei finanţări
europene în cadrul Programului
Operaţional Regional 2014 – 2020”,

se arată într-un comunicat al primăriei
Râmnicu Vâlcea.
Potrivit autorităților locale,
valoarea totală a proiectului este
de peste 8.250.000 lei, din care
contribuţia locală, în procent de
doar 2%, este de 165.000 lei, iar
intervenţiile ce urmează a fi derulate
constau în ridicarea unui Centrul
social, educaţional şi recreativ,
amenajarea de zone verzi şi grădini,
de spaţii dedicate pentru copii,
vârstnici sau pentru fitness, precum
şi a unor scuaruri, modernizări ale
spaţiilor exterioare ale şcolii din zonă,
realizarea de branşamente de apă şi
reabilitarea arterelor de circulaţie şi a
aleilor pietonale.
Cătălin ANGHEL
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Gorjenii nu au scăpat de amenzi: Polițiștii,
jandarmii și militarii rămân pe poziții
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Chiar dacă au trecut sărbătorile
pascale, autoritățile gorjene fac
în continuare apel la populație să
respecte regulile impuse de starea
de urgență și să nu se relaxeze:
„Cetățenii trebuie să evite deplasările
în spațiul public, iar dacă acest
lucru este imposibil, se recomandă
purtarea măștii în permanență”,
se precizează într-un comunicat al
Instituţiei Prefectului Gorj.
Imediat după Paște, polițiștii
gorjeni au aplicat 79 de sancțiuni,
în valoare totală de 82.000 de lei,
pentru nerespectarea măsurii privind
restricționarea circulației. Totodată,
autoritățile anunță faptul că echipe
mixte din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne și Ministerului Apărării

Naționale derulează în continuare
acțiuni în vederea combaterii
răspândirii Covid-19. Astfel, polițiști
gorjeni alături de jandarmi, militari
și polițiști locali, acționează în sistem
integrat, fiind prezenți în teren
pentru prevenirea și combaterea
criminalității și pentru a se asigura
că cetățenii respectă prevederile
Ordonanţelor Militare.
După ce oamenii au ieșit din
febra sărbătorilor, oamenii legii le-au
reamintit celor mai puțin împăcați
cu restricțiile faptul că lupta cu
noul virus nu s-a încheiat: „Au fost
executate 19 misiuni specifice, în
contextul prevenirii și combaterii
răspândirii COVID-19. Astfel, s-a
verificat modul de respectare a
măsurii de izolare sau carantină
în cazul a 707 persoane și au fost
supuse controalelor nouă societăți
comerciale, cu privire la respectarea

interdicțiilor impuse pe timpul Stării
de Urgență. În urma activităților
desfășurate au fost aplicate 79
de sancțiuni contravenționale,
în valoare totală de 82.000 de
lei, pentru nerespectarea măsurii
privind restricționarea circulației.

De asemenea, polițiștii locali au
aplicat trei sancțiuni contravenționale
pentru nerespectarea Ordonanței
Militare Nr.3/2020, în valoare totală
de 5.000 de lei”, se mai precizează
în comunicatul Instituţiei Prefectului
Gorj.

Încep inspecțiile pe șantierele Un gorjean și-a amenințat
din Târgu Jiu: „Pregătim
iubita și a încălcat un
orașul pentru momentul în
ordin de protecție
care restricțiile vor fi ridicate”

Șantierele din școlile din Târgu Jiu
vor fi ținta inspecțiilor, anunță chiar
primarul orașului, Marcel Romanescu.
Elevii vor reveni la școală la ceva timp
după expirarea stării de urgență, iar
edilul vrea să se asigure că echipele
de muncitori își fac treaba. În prezent,
lucrările sunt demarate la Colegiul
Național Tudor Vladimirescu dar și la
Liceul Spiru Haret.
Conducerea orașului susține că
investițiile în școli rămân prioritatea
numărul unu și anunță inspecții în
toate șantierele de lucru: „Continuă
lucrările de renovare la cele două

colegii naționale ale municipiului
Târgu Jiu. Este vorba de Colegiul
Național „Tudor Vladimirescu” și
Colegiul Național „Spiru Haret”. Se
lucrează intens, chiar și în această
perioadă, în așa fel încât, în luna
septembrie, cele două unități de
învățământ de prestigiu să-și poată
primi elevii în condiții optime. Pentru
perioada următoare mi-am propus
să verific personal stadiul în care se
află cele mai importante investiții din
municipiu”, a declarat primarul din
Târgu Jiu, potrivit igj.ro.
Marcel Romanescu spune că
orașul va fi pregătit pentru momentul
în care oamenii vor putea ieși din
case. Se pare că municipalitatea
dorește ca cetățenii să fie mulțumiți
cu schimbările care se vor face până
la ridicarea restricțiilor de circulație:
„Pregătim orașul și pentru momentul
în care restricțiile impuse de situația
de urgență și ordonanțele militare
vor fi ridicate, iar cetățenii vor putea
observa schimbările și modul în care
au fost gestionate aceste lucrări
programate încă de anul trecut”, a
mai transmis Marcel Romanescu.
Cătălin ANGHEL

Un bărbat în vârstă de 41 de
ani, din comuna Dănciuleşti, a fost
reţinut pentru 24 de ore şi introdus
în Centrul de Reţinere şi Arestare
Preventivă al IPJ Gorj. Acesta este
bănuit de săvârşirea infracţiunii de
nerespectare a ordinului de protecţie
provizoriu. Se pare că gorjeanul și-ar
fi agresat concubina.
„La data de 22 aprilie a.c.,
poliţişti din cadrul Postului de Poliție
Dănciulești au fost sesizați prin
apelul 112 de către o tânără, de 28
de ani, din comuna Dănciulești, cu
privire la faptul că ar fi fost victima
unor agresiuni conjugale, la locuința
comună, din partea concubinului său.
Din cercetările efectuate de poliţişti a
reieşit faptul că bărbatul, pe fondul
consumului de băuturi alcoolice, ar fi
avut un comportament agresiv verbal
la adresa concubinei sale, aducându-i
amenințări cu acte de violenţă”, spun

polițiștii gorjeni.
O a m e n i i l e g i i i -a u i n t e r z i s
agresorului să se mai apropie la o
distanță mai mică de 100 metri față
de membrii familiei: „În cauză s-a
întocmit dosar penal sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de amenințare,
fiind emis totodată un ordin de
protecție provizoriu, prin care s-a
dispus evacuarea bărbatului din
locuință, și obligarea acestuia la
păstrarea unei distanțe de 100 metri
față de membrii familiei. În cursul
zilei de ieri, bărbatul, a pătruns în
locuința comună, încălcând astfel
prevederile ordinului de protecție
provizoriu emis de poliţişti, fiind
întocmit dosar penal sub aspectul
săvârşirii infracțiunii de nerespectare
a ordinului de protecţie provizoriu”, se
arată în comunicatul IPJ Gorj.
Cătălin ANGHEL
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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

08:05
10:30
		
12:15
		
14:00
16:05
		
16:40
		
18:20
18:55
19:25
		
20:00
20:55
21:55
		
00:20
02:20
04:10
06:00
		

Aquaman
Dora în căutarea
Orașului Secret
Păpușile
Muppets
Julie și Julia
Pe platourile
de filmare
TAG: Dă-o
mai departe
Lucruri mai bune
Părinți și copii
Lunea
neagră
ZeroZeroZero
Fosse/Verdon
Un pas în urma
serafimilor
Văduve
2 pistoale
Infiltrarea lui Rick
TAG: Dă-o
mai departe

PROGRAME TV
PRO TV

07:00
		
10:30
		
13:00
		
14:00
		
15:00
17:00
		
18:00

19:00
		
20:30
		
23:15
		
01:00
		
03:00
		
04:00
06:00
		
06:30
		

Ştirile
Pro Tv
Vorbeşte
lumea
Ştirile
Pro Tv
Lecţii
de viaţă
La Maruţă
Ştirile
Pro Tv
Ce spun românii

Ştirile
Pro Tv
Românii
au talent
Zonă de
impact
Călătorie în
lumea vikingilor (R)
Lecţii de
viaţă (R)
Vorbeşte lumea (R)
Ce se întâmplă
doctore ? (R)
Arena
bucătarilor (R)

PRO CINEMA

08:15 Miracol pe munte (R)
10:30 La bloc (R)

12:45
14:15
		
16:00
18:15
20:30
22:30
00:30

Iubire mare (R)
The Wonderful World
of Disney (R)
Belle
La bloc
Copa de Elite
Heebie Jeebies
Copa de Elite (R)

ANTENA 1

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

12:00
14:00
16:00
17:00
19:00
		
20:30
		
		
22:4
01:15
		
		
04:15
		
06:00

Observator
Mireasa
Observator
Acces direct
Observator Sport/Meteo
Now You
See Me:
Jaful Perfect 2
5Gazda
Asia Express Drumul
comorilor (R)
Acces
direct (R)
Observator

KANAL D

7:30 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)
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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		Camera de râs
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		Am fost șaisprezece
22:00		Cronica
			cârcotaşilor
00:00		Trăsniți (R)
02:30		Mama mea
			gătește mai bine (R)
03:30		Nimeni nu-i perfect
04:00		Pasiune și speranță
05:50		Focus (R)
06:50		Teleshopping

NAŢIONAL TV

08:15		Vouă
08:30		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

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
08:45
09:00
		
10:00
10:45
12:30
13:00
		
15:45
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
00:30
01:00O
03:00
05:00

Stiri Sport.ro
Teleshopping
Ora exacta
in sport (R)
Stiri Sport.ro
Ora exacta in sport
Teleshopping
Ora exacta
in sport (R)
Teleshopping
Marea țăcăneală (R)
Prietenii tăi (R)
M.A.S.H.
Marea țăcăneală
Viaţa cu Jess
Prietenii tăi
Familia Heck
24 de ore
Raliu de acasa - etapa 2
Stiri Sport.ro
ra exacta in sport (R)
La bloc
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

08:00 Tenis:
		
Openul australian,
		
la Melbourne
09:30 Snooker: Campionatul
		
Mondial, la Sheffield,
		
în Regatul Unit
12:30 Raliuri:
		
Raliraid - Dakar
15:00 Ciclism:
		
Turul Italiei
20:00 Snooker: Campionatul
		
Mondial, la Sheffield,
		
în Regatul Unit
23:00 Jocurile olimpice:
		
Galeria vedetelor 		
Cei mai mari ciclişti
00:00 Tenis: Openul
			Franţei,
			la Arenele Roland
			Garros, Paris
04:00 Tenis:
			Openul Statelor
			Unite

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Daca esti singur, in aceasta
zi te-ai putea gasi dorindu-te la un
iubit din trecut si te intrebi ce se
intampla cu aceasta persoana in
acest moment. Daca in prezent esti
implicat, s-ar putea sa te confrunti
cu o despartire temporara de iubit.

Astepti un partener de
dragoste care sa te telefoneze
la serviciu?
Oricat de mult vrei sa auzi
vesti de la prietenul tau, ai putea
fi atat de prins in munca ta, incat
nu vei auzi o trupa de mars.

Senzualitatea ta este
temperata astazi cu o nota
asemanatoare cu sentimentul
romantic intalnit in basme. Acest
lucru ar putea fi neobisnuit pentru
tine, dar partenerului tau actual ii
va placea.

Dorinta de a iti rasfata casa
poate incepe cu o curatare minutioasa
de la mansarda la subsol.
Ai putea trece prin aceasta
corvoada rapid si apoi poti face unele
reparatii sau poti merge la lucrurile
distractive.

Ai asteptat sa primesti vesti
despre unele fonduri, poate sa
creezi o piesa de arta, sa scrii o carte
sau sa faci un film documentar?
Daca da, ai putea avea multe de
sarbatorit astazi, cand primesti vesti
ca banii urmeaza sa vina!

Cineva de la locul tau de
munca te-ar putea gasi brusc
foarte atragator. Desigur, modul in
care raspunzi depinde de tine, dar
daca nu reactionezi la sentimentele
acestei persoane, nu raspunde
pozitiv doar pentru ca esti magulit.

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.

Ai purtat o dorinta secreta
pentru cineva pe care credeai ca il
vezi doar ca prieten? Aceasta este
o zi in care patimile ascunse pot fi
dezvaluite brusc iar prietenul tau ar
putea sa-ti divulge pe neasteptate
o atractie ascunsa!

Astazi ai putea intalni un
coleg de munca si simti brusc o
atractie romantica neasteptata.
Acest lucru te poate pune in
dificultate, deoarece nu te-ai
gandit niciodata la aceasta
persoana in acest fel.

O suma de bani pe care
s-ar fi putut sa o astepti de
departe poate fi amanata.
Acest lucru ar putea fi frustrant
pentru tine, dar nu intra in
panica.
Banii vin intr-adevar.

Sexul si romantismul
reprezinta o prioritate pentru
tine astazi.
Arati deosebit de frumos,
te simti deosebit de senzual si ai
putea foarte bine sa atragi priviri
admirative de la straini.

Ceva poate sa iti distraga
un prieten apropiat astfel
incat acea persoana sa nu
fie o companie prea placuta.
Nici prietenul tau nu vrea
sa iti impartaseasca sursa
preocuparii sale.
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Cum a influențat Coronavirus evoluția
consumului total de energie electrică în
aria de activitate Distribuție Oltenia, atât
în rândul consumatorilor economici, cât și
în rândul consumatorilor casnici
Din monitorizarea consumului
de energie electrică din stațiile
Distribuție Oltenia a reieșit faptul că:
- la nivelul lunii martie, luna în
care în România a fost declarată
stare de urgență, consumul total de
energie electrică a crescut pentru
consumatorii casnici cu aproximativ
4.000 MWh. Acest lucru ne arată că
îndemnele #staiacasă au avut efect în
rândul consumatorilor care au început
să folosească mai mult echipamentele
electrocasnice;
- în cazul agenților economici,
acesta a scăzut cu peste 27.000 MWh,
față de luna ianuarie a acestui an,
ceea ce înseamnă că activitatea a fost
redusă semnificativ.
Schimbări semnificative din punct
de vedere financiar, se pot vedea,
la medie tensiune față de înaltă
tensiune, acolo unde, impactul este
de 3,5% mai mare.
Totodată, pentru o imagine cât
mai clară a evoluției consumului
din această perioadă, considerăm
utilă realizarea unei comparații între
consumul total de energie electrică
înregistrat în martie 2019 vs. martie
2020.
Statisticile arată că, în aceeași
perioadă, anul trecut, la nivelul
județelor din aria de acoperire a
Distribuție Oltenia, s-a înregistrat un
consum total de energie electrică cu
aproximativ 5% mai mare față de
aceeași perioadă a acestui an.
Și în ceea ce privește situația
locurilor de consum de la nivelul
județelor din aria de acoperire a
Distribuție Oltenia, repartizarea celor
peste 1.400.000 de locuri de consum,
arată astfel:
- 21% se află în județul Argeș,
- 21% în județul Dolj,
- 13% în județul Olt,
- 13% în județul Vâlcea,
- 11% în județul Gorj,
- 9% în județul Mehedinți.
Având în vedere contextul actual,
Distribuţie Oltenia menționează
faptul că în acest moment, din cauza

situației sanitare, citirea contoarelor
aflate pe proprietate privată nu este
posibilă prin deplasarea cititorului în
teren, iar consumul este unul estimat.
D i s t r i b u ț i e E n e rg i e O l t e n i a
împreună cu toți prestatorii săi au
implementat măsuri de protecție atât
pentru personal cât și pentru clienți,
motiv pentru care accesul echipelor de
teren pe proprietatea consumatorilor
se face doar în cazuri necesare și/
sau la solicitarea consumatorilor,
luându-se toate măsurile de protecție
împotriva răspândirii virusului atât
pentru echipele DEO, cât și pentru
consumatori, în următoarele situații:
- Reconectarea consumatorilor
la rețea, dacă în prealabil locul de
consum a fost deconectat;
- Înlocuirea contoarelor defecte
sau sesizate de consumatori cu
înregistrare eronată;
- Remedierea deficiențelor în
alimentarea cu energie electrică a
Locurilor de Consum, situații anunțate
de consumator, prin înregistrarea unui
deranjament;
- Reparația rețelei electrice, în
situația în care există risc de incendiu
sau de electrosecuritate, cazuri care
pot fi anunțate de către consumatori
sau pot fi identificate de către
reprezentanții Distribuție Oltenia;
- În cazurile în care sunt identificate
incidente sau avarii care afectează
alimentarea cu energie electrică a
consumatorilor, sau în cazul unor
lucrări imperios necesare pentru
evitarea aparițiilor unor incidente sau
avarii, iar echipamentul electric se află
pe proprietate privată.
Considerăm că măsurile descrise
mai sus contribuie la protejarea
personalului împotriva virusului
precum și la evitarea răspândirii
virusului COVID-19 în rândul
populației.
De altfel, pentru semnalarea
oricăror incidente intervenite în
instalațiile de distribuție a energiei
electrice, consumatorii sunt rugați
să apeleze INFO Tel, la numerele de
telefon disponibile pentru preluarea

acestora:
- 0800 500 000 - număr de telefon
gratuit în orice rețea, la care pot fi
semnalate NON STOP deficiențele
în alimentarea cu energie electrică;
PUBLICITATE

- 0251 408 006, 0251 408 007,
0251 408 008 – numere de telefon
cu tarif normal în rețeaua națională.
Vă mulțumim!
Distribuție Oltenia
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România a depus candidatura pentru organizarea
Campionatului Mondial de Rugby U20 ediția 2022

Federația Românp de Rugby și-a
depus oficial candidatura pentru a
organiza, în premieră, Campionatul
Mondial U20 ediția 2022, cea de-a
doua competiție ca importanță
după Cupa Mondială de rugby.
Noua Zeelandă, Africa de Sud,
Australia, Franța, Anglia, Irlanda sunt
câteva dintre cele mai importante
echipe care vor putea fi urmărite de
către fanii sportului în general și ai
rugbyului, în special. Campionatul
Mondial U20 reprezintă eșalonul de
elită al acestei categorii de vârstă.
În aceste zile, FRR a primit din
partea Guvernului României și a
Ministerului Tineretului și Sportului
o scrisoare de garanție prin care
este susținută oficial candidatura
României, primind astfel asigurări
că se vor face toate eforturile
pentru a sprijini organizarea acestui

eveniment sportiv la standardele
internaționale solicitate.
„Doresc să mulțumesc în primul
rând premierului Ludovic Orban și
ministrului tineretului și sportului,
Ionuț Stroe, pentru susținerea și
sprijinul pe care ni-l oferă, este
un cec în alb, ca să spun așa, care
ne onorează, dar ne și obligă.
Este o provocare pentru noi să
putem organiza în România această
competiție care reunește cele mai
bune echipe din lume la nivel de
tineret. Acest lucru ne-ar aduce
enorm de multe beneficii, creșterea
exponențială a interesului pentru
rugby și sport din partea publicului
larg, o mai mare vizibilitate pentru
rugby și sport la nivel național și
internațional, o mai bună percepție a
României din postura de organizator
de evenimente sportive, investiâii

logistice de care vor beneficia pe
termen mediu și lung comunitățile
locale, îmbunătățirea infrastructurii
sportive, promovarea voluntariatului
în rândul tinerilor, expunerea copiilor
la valorile sportului prin intermediul
unor evenimente dedicate de tip
Legacy, dacă ar fi să punctez doar
câteva dintre acestea. Dincolo de
toate este însă o oportunitate uriașă
pentru iubitorii de rugby, de sport,
să vadă aceste echipe în România,
să trăiască o experiență incredibilă
din postura de spectator. Aș dori să
mai spun că este foarte important
că putem beneficia de infrastructura
sportivă pe care România a realizat-o
pentru organizarea Euro 2020, este
un câștig pentru toată lumea și că,
sperăm noi, cu ajutorul autorităților
locale, să reușim să modernizăm
unele dintre bazele de rugby, investiții

care pot ajuta enorm la creșterea și
dezvoltarea rugbyului românesc”, a
declarat Alin Petrache, președintele
FRR.
În urmă cu doi ani, România
găzduia în premieră, la București,
pe Stadionul Arcul de Triumf, World
Rugby U20 Trophy, a doua competiție
valorică din lume la această categorie
de vârstă. La această competiție
au participat România, Samoa, Fiji,
Namibia, Uruguay, Portugalia, HongKong și Canada, trofeul revenind
echipei Fiji ce a învins în finală
Samoa, 58-8. În ce privește World
Rugby U20 Trophy, România a primit
din partea World Rugby cel mai
mare punctaj legat de organizarea
turneului din întreaga istorie a
competiției, stabilind astfel un nou
standard organizatoric.
sursa: frr.ro

DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare Sudoku, Joi 23 Aprilie 2020
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Ivan Martic și-a luat rămas bun:
„A fost mereu o plăcere să joc în echipă,
să lupt alături de colegii mei”
Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
CSU Craiova și Ivan Martic au
încheiat colaborarea, iar fotbalistul nu
a uitat să-și ia rămas bun, înainte să
părăsească Bănia. Fundașul croat a
câștigat Cupa României în tricoul albalbastru și a apucat să joace pentru
pe multe stadioane din România.
„Dragi prieteni, a venit timpul să
îmi iau la revedere de la voi. Din prima
zi de când am ajuns în România nu
a fost deloc ușor, deoarece nu știam
nimic despre țară, dar pas cu pas
am învățat să apreciez dragostea
suporterilor și spiritul echipei și aceste
lucruri m-au făcut să mă adaptez mult
mai ușor la viața de aici.
Au fost perioade senzaționale,
pentru că am văzut schimbarea
de la stadionul din Severin la „Ion
Oblemenco” și atunci am văzut prima
oară ce înseamnă cu adevărat echipa
și orașul în materie de spirit și tradiție.
Vreau să le mulțumesc în mod
special domnului Mihai Rotaru,
antrenorului Devis Mangia pentru
că m-a convins să vin la Craiova
și antrenorilor Corneliu Papură și
Victor Pițurcă. A fost provocarea
perfectă după aventura mea în
Croația. Primul meu an în Craiova a
fost unul superb, reușind să câștigăm
Cupa României și să văd atât de mulți
oameni în stradă sărbătorind cu noi.
Dintre toți anii petrecuți aici, favoritul
meu rămâne primul pentru că am
văzut cu adevărat bucuria în ochii
suporterilor și am dat cel mai mare
party în centrul Craiovei. A fost de
asemenea o perioadă superbă pentru
că am reușit pe plan individual să
marchez primul meu gol european,
în deplasarea de la Leipzig și implicit
primul gol reușit de Universitatea
într-o competiție europeană după
mulți ani de așteptare.
A fost mereu o plăcere să joc
în echipă, să lupt alături de colegii
mei, cărora le mulțumesc pe această
cale fiindcă au fost mereu alături de
mine și în fiecare an am observat că
și clubul a evoluat în fiecare an pe
fiecare segment în parte. Este, de
departe, cel mai bine organizat club
din România. Sunt mândru că am
putut să fac parte din acest proiect
în ultimele 3 sezoane competiționale”,

transmite Martic.
Croatul nu va uita prea curând
duelurile cu FCSB sau Dinamo, dar
vrea să facă un pas important pentru
viitorul său, pentru că este conștient
că vârsta îl impinge către o rețetă
financiară mai atractivă decât cea
de la Craiova. Martic a ținut să le
mulțumească tuturor oamenilor pe
care i-a întâlnit în clubul lui Mihai
Rotaru, de la magazioner, la patron.
„Vreau să le mulțumesc tuturor
suporterilor Universității Craiova, au
fost incredibili. La nicio echipă pentru
care am evoluat până acum nu am
trăit așa atmosferă cum este cea de
la Craiova, realmente suporterii să
ne încurajeze în orice colțișor al țării,
asta ca să nu mai vorbesc de ce e în
tribune la meciurile cu Dinamo sau
FCSB. Ca jucător străin nu am trăit
niciodată o așa dragoste din partea
suporterilor, o dragoste care m-a
făcut să mă simt ca acasă.
În ultima perioadă au fost multe
povești în mass-media, povești total
neadevărate și nu vreau să mai insist
pe acest subiect. Singurul motiv
pentru care am plecat este acela
că mi-am dorit să fac o schimbare
în viața mea, fiind aproape și de
ultima mea parte a carierei. Vreau
să le mulțumesc tuturor celor care
au fost atât de importanți în viața
mea în această perioadă, celor din
club, cum ar fi Copăcel, Sabin și
desigur patronului Mihai Rotaru.
Le mulțumesc tuturor celor din
stafful tehnic, începând de la Nelu
magazionerul, până la Cornel Blejan,
preparatorul fizic. Un mare mulțumesc
lui Cătălin Tudor și domnului doctor
Claudiu Stamatescu pentru cum au
avut grijă în permanență de mine, în
special în ultimele două luni de zile.
Tot respectul meu pentru suporteri,
pentru modul în care apără blazonul
echipei și îi asigur de faptul că din
prima zi de când am venit și până
acum am luptat pentru Universitatea
Craiova cu toate puterile mele”, spune
jucătorul.
Ivan Martic a ridicat deja un trofeu
cu CSU Craiova. În sezonul 20172018, oltenii câștigau Cupa României
cu Martic în teren. Acum, fotbalistul
le dorește colegilor să câștige
campionatul și să îi oprească și lui o
medalie de campion: „Doresc familiei
Universității Craiova ca anul acesta

sau următorul să ia campionatul, știu
că toți vă doriți enorm și a trecut atât
de mult timp. Vreau să vă văd pe toți
ridicând trofeul și voi rămâne pe viață
PUBLICITATE

suporterul vostru. P.S. Sper să-mi
păstrați și mie o medalie de campion
și dacă voi avea timp, vin cu siguranță
la sărbătoare”, a încheiat Martic.
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Se mută Liga 1 în Antalya? Reacția CSU:
„Pentru sănătate e bine!”
LPF a luat în discuție ca meciurile din finalul actualei stagiuni să se joace în Turcia.
Marcel Popescu, președintele CSU Craiova, a explicat cum s-ar disputa partidele

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
În cazul în care, din cauza
pandemiei, fotbalul nu ar mai putea
continua în România, în condiții
de siguranță, cei de la LPF au luat
în calcul ca unele meciuri să se
joace în Antalya. Și au expus ideea
în cadrul unui comunicat: „S-a
discutat despre planul de pregătire
a reluării sezonului, care are nevoie
de 11 date de calendar pentru a fi
încheiat (opt pentru play-off şi trei
de Cupa României) cu propunerea
ca, eventual, finalul competiţiei să
se joace în Antalya (Turcia), idee
care a aparţinut reprezentantului
FRF, Gabriel Bodescu. Urmează ca

această propunere să fie analizată din
punct de vedere juridic fiind nevoie
în acest sens atât de acceptul FIFA,
cât şi de cel al UEFA. Pe această

Plecări pe bandă rulantă
din apărarea CSU!
Mihai Rotaru nu a umblat la salariile
alb-albaștrilor, dar a scăpat de cinci
contracte
Defensiva a scârțâit vizibil de-a
lungul acestei stagiuni, iar patronul
CSU Craiova nu a trecut ușor cu
vederea acest aspect. În consecință,
conducătorul oltenilor a decis să se
despartă de 5 jucători din apărare.
După Ivan Martic, Tiago Ferreira și
Claude Dielna, Rotaru a mai scăpat de
doi jucători care nu au dat cel mai bun
randament. E vorba de Florin Gardoș
și Marius Briceag.
Doi ani și jumătate a stat Florin
Gardoș în Bănie, venind inițial
sub formă de împrumut de la
Southampton. La fel ca în Anglia,
fundașul nu a fost ferit de accidentări:
trei serioase, care l-au scos din
circuit. A contribuit și conflictul cu
Devis Mangia, care l-a disponibilizat,
sub formă de împrumut la Poli Iași.
A strâns11 meciuri la Craiova și
a marcat un gol în toată această
perioadă.
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temă, Liga Profesionistă a solicitat
FRF deschiderea unui dialog cu
cele două foruri pentru a vedea dacă
acest lucru este posibil. Evident, prima
opţiune a LPF este aceea de a încerca
să încheie sezonul în România, varianta
Antalya rămânând un plan de avarie.
S-a reiterat ideea ca toate eforturile să
se facă totuşi pentru ca sezonul să se
reia la începutul lunii iunie, precedat
fiind de cel puţin trei săptămâni de

antrenamente, imediat ce starea de
urgenţă din ţara noastră va fi ridicată”.
Într-o intervenție la DigiSport,
Marcel Popescu a spus: „Este greu,
dar pentru sănătate este în regulă,
jucătorii ar urma să stea într-un hotel,
dacă duci 14 echipe, trebuie să duci
și arbitrii meciurilor și observatori,
iar Federația Turcă trebuie să aibă o
listă cu stadioanele omologate pentru
desfășurarea jocurilor. Vor fi șapte
meciuri duminică sau luni. E foarte
normal ca una din echipe să facă o
contestație că a jucat pe un teren
neomologat și să câștige. Totodată
trebuie să vezi ce se întâmplă și cu
fotbalul din Turcia”.
Marius Șumudică, antrenor în
Superliga turcă, nu consideră că
ideea e una oportună: „Clima este
o problemă. Este ucigător! Dacă te
prinde luna iulie acolo, e ucigător.
Pierzi totul!”.
În Turcia, criza provocată de
coronavirus e mai mare comparativ
cu România. Sunt peste 100.000 de
infectați și aproape 2.500 morți.

Marius Briceag, 28 de ani, era unul
dintre cei mai vechi jucători din lotul
alb-albastru, fiind adus în Bănie în
urmă cu cinci ani de la Vâlcea. În total
a evoluat în 84 de partide pentru CSU
și a reușit un gol. În actuala stagiune,
Briceag a avut doar trei prezențe
pentru gruparea olteană: două jocuri
în Europa League, cu Honved și AEK
Atena și unul în Cupă, cu CSM Reșița.
În rest a fost folosit pentru echipa a
doua a clubului, în cel de-al treilea
eșalon.
Cosmin COJOCĂREANU
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