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Stare de urgenţă! 
Medicii de la SCJU 

Craiova nu 
mai pot lucra în 

privat



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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

03.04
11:00 - 15:00 Craiova PT 444 - cart. Sărari, zona blocurilor: K16 - 

K24, M14 - M29

09:00 - 17:00 Cetate PT terţi: PTA Eco Sistem Cetate
08:00 - 12:00 Craiova PT 438 - cart. Sărari, zona blocurilor: M15 - 

M53, K2 - K6, agenţi economici de la parterul 
blocurilor  

09:00 - 17:00 Fratoştiţa PTA 1 Fratoştiţa - circ. 2

14:00 - 16:30 Craiova PT 461 - cart. Sărari - Siloz, zona blocurilor: 
K2 - K13

AJOFM Dolj pune la dispoziţia 
cetăţenilor două numere de telefon 
directe pentru a obţine informaţii cu 

privire la şomajul tehnic
Agenţ ia  Judeţeană pent ru 

Ocuparea Forţei de Muncă Dolj 
pune la dispoziţ ia cetăţeni lor 
două numere de telefon directe 
la care pot suna pentru a obţine 
informaţii suplimentare cu privire la 
modalităţile de acordare a şomajului 
tehnic.

Anga j a to r i i  s au  anga j a ţ i i 
care doresc să obţină informaţii 
suplimentare cu privire la acordarea 
şomajului tehnic, pot apela: 0251 
/306.100 sau 0351/ 404.096 numere 
cu tarif normal.

Angajatorii, care sunt direct 
afectaţi de măsurile impuse odată 
cu declanşarea stării de urgenţă, 
vor putea beneficia, din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, de plata 
indemnizaţiilor acordate salariaţilor 
în valoare de 75% din salariile brute 
acordate, pentru toţi angajaţii lor, 
dar nu mai mult de 75 % din câştigul 
salarial mediu brut prevăzut de Legea 
bugetului  asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2020.

Angajatorii afectaţi indirect, dar 
ale căror încasări au scăzut cu cel 
puţin 25% faţă de primele două luni 
ale anului şi care nu au capacitatea 
financiară pentru a plăti toţi salariaţii, 
vor putea beneficia de măsurile 
prevăzute de OUG 30/2020, respectiv 

de plata şomajului tehnic din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj,  pentru 
cel mult 75% dintre angajaţi care 
au contracte active la data intrării in 
vigoare a OUG.

Documentele necesare acordării 
şomajului tehnic pot fi depuse la 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Dolj, prin poşta 
electronică, la adresa de email

dedicată dolj@anofm.gov.ro.
Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Dolj
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Fostul primar din Daneți, achitat 

definitiv în al doilea dosar
Fostul primar al comunei 
doljene Daneţi, Constantin 
Spiridon, a fost achitat 
definitiv, ieri, într-un dosar 
în care a fost judecat 
pentru abuz în serviciul 
contra intereselor publice 
alături de fostul director al 
Şcolii Profesionale Daneţi, 
Gheorghe Tănăsescu, 
contabil la aceeaşi unitate 
şcolară, şi Marius Vasile 
Savu, administrator al 
firmei Sabalux Mob din 
Craiova. Curtea de Apel 
Craiova a respins apelul 
Parchetului, astfel că fostul 
primar a rămas cu soluția 
de achitare primită la 
Judecătoria Craiova, în plus 
fiind constatată încetarea 
procesului față de Savu. 
Ceilalți doi inculpați au 
rămas cu închisoare cu 
suspendare. Fostul edil este 
condamnat la doi ani de 
închisoare cu suspendare 
pentru aceleași fapte, într-
un alt dosar, în care i-a avut 
ca parteneri pe contabila 
Primăriei Daneţi, Elena 
Biţu, fratele lui Bercea 
Mondial, Vasile Anghel, 
şi administratorul firmei 
Sabalux Mob, Marius Vasile 
Savui.

Magistrații Curții de Apel Craiova 
au soluționat, ieri, procesul în care 
fostul primar al comunei Daneți, 
Constantin Spiridon, a fost judecat 
pentru ilegalități comise la școală, 
împreună cu Ionel Goagă, fostul 
director al Şcolii Profesionale Daneţi, 
Gheorghe Tănăsescu, contabil la 
aceeaşi unitate şcolară, şi Marius 
Vasile Savu, administrator al firmei 

Sabalux Mob din Craiova. Instanța 
a respins apelul procurorilor, astfel 
că fostul primar rămâne cu sentința 
de la Judecătoria Craiova, aceea de 
achitare: „Respinge ca nefondate 
apelurile declarate de inculpaţii 
Goagă Ionel şi Tănăsescu Gheorghe. 
Admite apelurile declarate de parchet 
şi inculpatul Savu Marius Vasile. 
Desfiinţează în parte sentinţa penală, 
în ceea ce îl priveşte pe acest inculpat. 
În baza art. 17 alin. 2 C.p.p. rap. la 
art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. Încetează 
procesul penal pornit împotriva 
inculpatului Savu Marius Vasile pentru 
săvârşirea infracţiunii prev. de art. 
290 alin. 1 C.p. din 1969 cu aplic. 
art. 5 C.p. Menţine restul dispoziţiilor 
sentinţei penale apelate. Obligă 
apelanţii inculpaţi Goagă Ionel şi 
Tănăsescu Gheorghe la câte 300 lei 
cheltuieli judiciare statului. Restul 
cheltuielilor judiciare în apel rămân în 
sarcina statului. Definitivă. Pronunţată 
în şedinţă publică”.

Reamint im că  Judecător ia 
Craiova a pronunțat anul trecut, 
pe 18 ianuarie, sentința pe fond în 
acest dosar: „achită pe inculpatul 
SPIRIDON CONSTANTIN, pentru 
săvârşirea infracţiunii de abuz în 
serviciu în formă continuată. II. 
achită pe inculpatul SAVU MARIUS 
VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii 
de complicitate la abuz în serviciu. 
Condamnă pe inculpatul Savu 
Marius Vasile la pedeapsa de 3 (trei) 
luni închisoare pentru săvârşirea 
infracţiunii de fals în înscrisuri 
sub semnătură privată. Suspendă 
condiţionat executarea pedepsei 
pe durata termenului de încercare 
de 2 ani şi 3 luni. III. Condamnă 
pe inculpatul GOAGĂ IONEL la 
pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare 
pentru săvârşirea infracţiunii de 
abuz în serviciu în formă continuată. 
Suspendă condiţionat executarea 
pedepsei pe durata termenului de 
încercare de 4 ani. Achită pe inculpatul 
GOAGĂ IONEL pentru săvârşirea 
infracţiunii de fals intelectual în 
formă continuată. IV. Condamnă pe 
inculpatul TĂNĂSESCU GHEORGHE 
la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare 
pentru săvârşirea infracţiunii de 
abuz în serviciu în formă continuată. 
Suspendă condiţionat executarea 
pedepsei pe durata termenului 
de încercare de 4 ani. Achită pe 
inculpatul TĂNĂSESCU GHEORGHE 
pentru săvârşirea infracţiunii de fals 
intelectual în formă continuată”, se 

arată în hotărârea instanței.
Judecătorii craioveni au mai 

dispus ca Goagă Ionel să achite școlii 
55.399,67 lei reprezentând daune 
materiale şi Tănăsescu Gheorghe 
44.459,91 lei și au menținut sechestrul 
pe bunurile fostului primar. Hotărârea 
nu este definitivă, putând fi atacată 
cu apel la Curtea de Apel Craiova.

Procurorii Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Craiova, care au 
instrumentat dosarul, au reținut în 
rechizitoriu că Ionel Goagă, de 47 
de ani, din comuna Daneţi, Dolj, fost 
director al Şcolii Profesionale Daneţi, 
şi Gheorghe Tănăsescu, de 62 ani, 
tot din comuna Daneţi, contabil la 
aceeaşi unitate şcolară, în perioada 
decembrie 2009 – aprilie 2011, prin 
intermediul lui Constantin Spiridon, 
primarul comunei, prin procedura 
de achiziţie directă de bunuri şi 
servicii, au achiziţionat, pentru 
unitatea de învăţământ, de la firma 
Sabalux Mob din Craiova, bunuri 
la preţuri supraevaluate şi care nu 
au fost recepţionate în totalitate şi 
au acceptat la plată facturi emise 
fictiv pentru lucrări de reparaţii sau 
amenajări interioare care nu s-au 
efectuat în realitate. Societatea 
Sabalux Mob, reprezentată de 
Marius Vasile Savu, a emis facturi 
în valoare totală de 173.399 lei, 
din care Şcoala Profesională Daneţi 
a achitat suma de 153.849 lei, iar 
expertiza contabilă efectuată în 

cauză a stabilit un prejudiciu creat 
unităţii de învăţământ în valoare de 
120.637 lei.

În plus, în perioada iunie 2009 
– iunie 2012, Şcoala Profesională 
Daneţi, reprezentată de Ionel 
Goagă, în calitate de director, şi de 
Gheorghe Tănăsescu, în calitate 
de contabil, a achiziţionat de la 
nouă agenţi economici mai multe 
bunuri şi produse în valoare totală 
122.970,30 lei, piese de mobilier, 
laptop-uri, aparatură electrocasnică 
şi alte dispozitive electrice, precum 
şi unelte pentru grădinărit, care au 
fost însuşite în interes personal de cei 
doi, după cum anunțau procurorii la 
momentul respectiv.

Acesta este al doilea dosar 
în care primarul a fost judecat 
pentru abuz în serviciu, după ce, 
în primul, a fost găsit vinovat și 
condamnat, în aprilie 2017, la doi 
ani de închisoare cu suspendare pe 
durata unui termen de încercare 
de patru ani. Alături de el, Elena 
Bițu, contabila primăriei, a primit 
aceeași pedeapsă, Marius Vasile 
Savu a primit un an de închisoare cu 
suspendare pe durata unui termen 
de încercare de 3 ani, iar Vasile 
Anghel, fratele lui Bercea Mondial, 
6 ani și o lună de închisoare. 
Inculpații au declarat apel, iar 
sentința a rămas definitivă pe 6 
februarie 2019 la Curtea de Apel 
Timișoara.
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Avocatul Nicolae Bobu a donat 
dezinfectanți și mănuși pentru Serviciul 

Județean de Ambulanță Gorj

Avocatul Nicolae Bobu a dus 
dezinfectanți și mănuși la Serviciul 
Județean de Ambulanță Gorj . 
Totodată, mai mulți oameni de 
afaceri din Gorj au fost de acord 
să achiziționeze un aparat pentru 
depistarea infecțiilor cu COVID-19 
și să-l doneze spitalului, care va fi 
foarte util în viitor.

„Văzând care este s i tuaț ia 
de la Ambulanță, mi-am ridicat 
autoimpusa izolare la domiciliu și am 
fost la sediul Ambulanță Gorj. Am 
donat ceea ce se vede, puțin față de 
nevoi dar, este un început. Haideți 
să lăsăm politică și să devenim 
oameni și cetățeni ai urbei, haideți 
să ajutăm fiecare cu ce putem, ne 
face bine chiar și spiritual. Ieșiți 
din amorțeală și faceți câte ceva 
pentru cei care sunt în nevoi, fără 
discriminare“, a transmis Nicolae 
Bobu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit igj.ro, un om de afaceri 
din județul Gorj a anunțat că 

oferă gratuit cafea, între orele 
22,00 și 6,00, tuturor cadrelor 
medicale și  lucrători lor de la 

Ministerul Afacerilor Interne, care 
se află la datorie. Cafeaua poate 
fi procurată de la un  magazin 

deschis non-stop în apropierea 
spitalului de pe strada Tudor 
Vladimirescu, din Târgu Jiu.

Primăria Târgu Jiu trimite 10 oameni să cumpere 
alimente pentru bătrânii din municipiu

Vârstnicii din Târgu Jiu pot apela 
la numărul de telefon 0253/238.054, 
pentru a solicita ajutorul  angajaților 

primăriei pentru a fi aprovizionați cu 
mâncare.

Primarul municipiului, Marcel 

Romanescu, a spus că zece persoane 
vor face deplasări la locuințele 
bătrânilor peste 65 de ani de pe raza 
orașului.

„Sunt mai multe persoane 
implicate, iar locul de unde se 
va coordona această activitate 
este Centrul «Magnolia» de lângă 
Autogară. Sunt zece autoturisme din 
Primăria Târgu Jiu și ale societăților 
Consiliului Local cu lucrători care se 
vor deplasa la domiciliul bătrânilor 
care au nevoie de ajutor, pentru 
a le face cumpărăturile necesare. 
Mizăm pe faptul că avem o Direcție 
de Protecție Socială cu un personal 
numeros și sunt sigur că cel puțin 
în zilele următoare o să facem 
față solicitărilor“, a spus primarul 
municipiului Târgu Jiu.

Persoanele implicate vor f i 
protejate cu măști și manuși, astfel, 
o posibilă infectare poate fi prevenită: 
„O să mă implic personal în această 

acțiune, pentru a da un semnal și 
pentru angajații din Primăria Târgu 
Jiu cărora le este teamă să se implice.

Le-am sol ic i tat director i lor 
din primăria să dea dovadă de 
responsabilitate maximă.

Tot personalul  va f i  dotat 
corespunzător cu mască și mănuși“, 
a mai spus Marcel Romanescu.

Edilul șef din Târgu Jiu a făcut și 
un apel către societățile ce pot să 
sprijine această acțiune destinată 
ajutorării a persoanelor vârstnice: 
„O să fac un apel către societățile 
comerciale, dar și către orice cetățean 
care vrea să se implice într-un act 
de voluntariat alături de angajații 
din Primăriei, pentru că ne putem 
aștepta la un mare număr de solicitări 
și atunci ar fi extraordinar de bine 
dacă am răspunde la cât mai multe 
solicitări“.

Cătălin ANGHEL

Foto: igj.ro
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Mircia Gutău va propune amânarea 
chiriilor pentru locuinţe sociale şi ANL-uri

Primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia 
Gutău, le va propune consilierilor 
locali să voteze amânarea chiriilor 
pentru locuinţele sociale, pentru ANL-
uri, dar şi celelalte spaţii de locuit din 
Râmnicu Vâlcea ce aparţin Primăriei. 
Propunerea va fi făcută în cadrul 
ședinței Consiliului Local din data de 
31 martie 2020.

„Luând act de evoluţia situaţiei 
epidemiologice pe teritoriul României 
şi de evaluarea riscului de sănătate 
publică pentru perioada imediat 
următoare, care indică o creştere 
masivă a numărului de persoane 
infectate cu coronavirusul SARS-
CoV-2, ţinând cont de Decretul 
nr.195/16.03.2020 privind instituirea 
stării de urgenţă pe teritoriul României, 
în vederea limitării deplasărilor în 
interiorul municipiului şi a interacțiunii 
cetățenilor şi ţinând seama de faptul că 
potrivit OUG nr.29/2020 privind unele 

măsuri economice şi fiscal bugetare, 
plata impozitului pe clădiri şi teren, 
respectiv a impozitului pe mijloacele 
de transport a fost amânată până 

la data de 30.06.2020, apreciem 
oportun ca termenul de plată pentru 
chiria aferentă locuinţelor mai sus 
menţionate să fie amânat până la 

data de 30.06.2020, cu posibilitatea 
de prelungire, în funcţie de evoluţia 
acestei situaţii”, precizează primarul 
Gutău în raportul de aprobare.

Peste 1.000 de 
persoane autoizolate 
la domiciliu în Vâlcea

Potrivit unui comunicat oficial al 
Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) 
Vâlcea, în data de 25 martie 2020, 
numărul persoanelor autoizolate la 
domiciliu era de 1.148, iar mai mult, 
136 vâlceni au fost băgaţi în carantină 
instituționalizată.

„14 persoane sunt ieșite din 
izolarea la domici l iu și 50 de 
persoane sunt ieșite din carantina 
instituționalizată, în prezent starea lor 
de sănătate fiind bună și nu reprezintă 
un pericol pentru cei din jur. În 

vederea rezolvării solicitărilor venite 
din partea cetățenilor, DSP Vâlcea a 
alocat șapte numere de telefon după 
cum urmează: - între orele 08.00 – 
16.00: 0758061438; 0786117182; 
0 7 8 6 1 0 4 5 4 0 ;  0 7 8 6 1 5 0 0 5 2 ; 
0786109257; 0786104534 - între 
orele 16.00 - 08.00: 0250747720”, 
se arată în comunicatul oficial al DSP 
Vâlcea de miercuri.

În toate unitățile spitalicești 
publice și private din județ au fost 
suspendate, pe o perioadă de 14 
zile, internările pentru intervențiile 
chirurgicale și alte tratamente și 
investigații medicale care nu sunt 
urgențe și pot fi reprogramate.

„Referitor la informațiile apărute în 
presa locală cu privire la solicitarea de 
către personalul DSP Vâlcea a codului 
numeric personal persoanelor care 
semnalează cazuri de anumiți cetățeni 
care nu respectă măsurile de izolare la 
domiciliu impuse de autorități, facem 
precizarea că în urma verificărilor 
efectuate în rândul personalului DSP 
Vâlcea s-a stabilit că aceste informații 
sunt nefondate. Începând de ieri, de 

24 martie 2020, în toate unitățile 
spitalicești publice și private din județ 
au fost suspendate, pe o perioadă de 
14 zile, internările pentru intervențiile 
chirurgicale și alte tratamente și 
investigații medicale care nu sunt 

urgențe și pot fi reprogramate, 
precum și consultațiile programate/
programabile în stucturile ambulatorii 
ale acestora”, se mai preciza în 
comunicatul DSP Vâlcea.

Cătălin ANGHEL

IPJ Vâlcea suspendă testele 
pentru reducerea perioadei 

de suspendare, dar și 
restituirile de permise, 

certificate sau caziere auto
Poliţia Rutieră Vâlcea anunţă că 

testele de verificare a cunoștințelor 
în vederea reducerii perioadei de 
suspendare nu vor mai avea loc. 
Totodată, se suspendă întreaga 
activitate de relații cu publicul în 
perioada următoare.

„Având în vedere dispozițiile art. 
1, 2 și 4 din Ordonanța Militară nr. 
3 din 24.03.2020, vă aducem la 
cunoștință faptul că, începând cu 
data de 25 martie a.c., la nivelul 
Inspectoratului de Poliție Județean 
Vâlcea – Serviciul Rutier se suspendă 
susținerea testului de verificare a 
cunoștințelor în vederea reducerii 
perioadei de suspendare, precum 
și activitatea de relații cu publicul 

(restituiri permise de conducere, 
certificate de înmatriculare, caziere 
auto). Pentru detalii suplimentare, 
vă rugăm să apelați nr. de telefon 
0250.704922, în intervalul orar 10:30 
– 14:30, e-mail: oug41.2016.sr@
vl.politiaromana.ro”, se arată într-un 
comunicat de presă al IPJ Vâlcea.

Cătălin ANGHEL



Vineri, 27 Martie 2020OLT6

MEHEDINȚI

Două cabinete din Ambulatoriul Spitalului 
Slatina s-au redeschis

După trei zile în care Ambulatoriul 
Spitalului Slatina a fost complet închis, 
s-a constatat că sunt situaţii care nu 
vor putea fi rezolvate prin intermediul 
medicilor de familie, de aceea două 
cabinete din cadrul acestuia se 
redeschid, de joi, scrie Adevărul.

După ce se anunțase inițial, că 
întregul ambulatoriu va fi redeschis, 
conducerea SJU Slatina a revenit cu 
un nou comunicat de presă, unde 
a explicat că doar două cabinete 
din ambulatoriul de specialitate se 
redeschid începând de astăzi, joi, 26 

martie 2020. Este vorba de cabinetul 
de Oncologie şi cel de Diabet şi Boli 
de Nutruţie.

Cabintele vor funcţiona astfel:
1. ONCOLOGIE MEDICALĂ pentru 

tratament antialgic şi chimioterapic 
specific, cu următorul program: 

 - de Luni până Vineri, în intervalul 
orar: 8:00 – 14:00 şi 14:00 – 16:00;

2. DIABET pentru insulinoterapie 
de substituţie, Rp, SM, cu următorul 
program: 

- de Luni până Vineri, în intervalul 
orar: 8:00 – 14:00 şi 14:00 – 18:00;

Pacienţii cu urgenţe oftalmologice, 
care se vor prezenta la Unitatea de 
Primiri Urgenţe, pe fluxul normal 
de triaj, urmând a se chema de la 
domiciliu medicul de gardă, care 
va efectua intervenţia pe secţia de 
oftalmologie.

De asemenea, pacienţii care au 
nevoie de tratament citostatic de 
urgenţă, scoatere stent ureteral, 
scoatere gips, scoatere fire chirurgicale 
şi alte mici intervenţii chirurgicale de 
urgenţă, se vor prezenta la Unitatea de 
Primiri Urgenţe, unde li se va face triajul 

şi vor fi direcţionaţi fie pe secţia abilitată, 
fie în sala de mici intervenţii chirurgicale, 
din Unitatea de Primiri Urgenţe.

Pacienţii vor fi triaţi epidemiologic 
de către registratorii medicali, astfel 
încât să se limiteze riscul de răspândire 
a noului coronavirus.

Ambulatoriul a fost închis ca 
urmare a ordinului avizat de ministrul 
Afacerilor Interne, pentru instituirea 
măsurilor necesare limitării răspândirii 
infecției cu noul coronavirus, la nivelul 
unităților sanitare publice și private.

Cristina Pleșoianu

Doi slătineni, prinși în timp ce vindeau măști de protecție la suprapreț
În contextul creat de pandemia 

de coronavirus, doi slătineni au găsit 
o modalitate ușoară de a face profit. 
Aceștia au fost prinşi în flagrant în 
timp ce încercau să vândă măşti la 
suprapreţ, pentru suma totală de 
5.700 lei.

B ă r b a ţ i i  i n t e n ț i o n a u  s ă 
comercializeze 110 măşti de protecţie, 
pe care sperau să obţină 5.700 lei. 
Norocul i-a părăsit când clienții lor, în 
realitate poliţişti sub acoperire, le-au 

dat o amendă de 10.000 lei, în urma 
”tranzacției”.

Cei doi nu aveau documente de 
provenienţă, dar cereau peste 50 
de lei pe mască, în condiţiile în care 
preţul uneia în magazin este de 5 lei.

„Poliţiştii Serviciului de Investigare 
a Criminalităţii Economice Olt, 
cu sprijinul luptătorilor din cadrul 
Serviciului pentru Acţiuni Speciale 
Olt, au organizat o acţiune în urma 
căreia au depistat în flagrant doi 

bărbaţi din Municipiul Slatina, în timp 
ce încercau să vândă echipamente 
medicale de protecţie, respectiv 110 
bucăţi măşti de protecţie 3M, fără a 
deţine documente de provenienţă 
şi fără a fi autorizaţi să efectueze 
astfel de activităţi de comerţ. 
Aceştia solicitaseră în schimbul 
măştilor de protecţie suma de 5.700 
lei, preţul de comercializare mai 
mare faţă de perioada anterioară 
declanşării situaţiei epidemiologice 

actuale. Măştile de protecţie au fost 
indisponibilizate. Cele două persoane 
au fost sancţionate contravenţional 
cu amendă în valoare totală de 
10.000 lei, pentru nerespectarea 
Legii nr. 12/1990 privind protejarea 
populaţiei împotriva unor activităţi 
de producţie, comerţ sau prestări de 
servicii ilicite“, a transmis Prefectura 
Olt, prin intermediul unui comunicat 
de presă.

Cristina Pleșoianu

Oamenii străzii din Drobeta Turnu 
Severin vor primi cazare și mâncare

Autoritățile din Drobeta Turnu 
Severin vor identifica și vor oferi 
cazare și îngrijire tuturor oamenilor 
fără adăpost din oraș. În contextul 
răspândirii noului virus, aceștia 
reprezintă una dintre categoriile cele 
mai vulnerabile.

„În acest sens, am demarat 
deja acțiuni la nivelul municipiului 
de identificare a persoanelor fără 
adăpost prin intermediul patrulelor 
mixte care zilnic asigură liniștea 
și ordinea publică”, a declarat, joi, 
viceprimarul Daniel Cîrjan.

Adăpostul pentru persoanele care 
locuiesc pe străzi are o capacitate de 
12 locuri, care pot fi suplimentate la 

nevoie. În prezent, la această locație 
sunt cazate 2 persoane.

„Asigurăm oamenilor trei mese pe 
zi și toate condițiile necesare pentru 
ca și oamenii aflați în dificultate 
să treacă cu bine peste această 
perioadă. Adresez un apel public către 
severineni să anunțe autoritățile în 
cazul în care identifică persoane fără 
adăpost pe domeniul public, pe străzi 
sau în parcuri. În aceste vremuri 
grele, este extrem de important 
să fim solidari, să ne ajutăm și să 
fim alături și de cei care se află în 
dificultate”, a adăugat viceprimarul 
Daniel Cîrjan.

Cristina Pleșoianu

Proiectul pentru extinderea 
rețelei de gaze naturale 

din Drobeta a fost aprobat
Primăria Drobeta Turnu Severin 

a primit aprobarea și finanțarea 
pentru extinderea rețelei de gaze 
naturale din oraș. Proiectul are 
valoarea totală de 1.200.000 lei.

Doar locuitorii din cartierele 
Banovița, Apolodor și cei de pe  
strada Walter Mărăcineanu vor 
beneficia de extinderea acestei 
rețele.

Rețeaua de a l imentare va 
acoperi:

- Walter Mărăcineanu: Strada 
Stejarului, Strada Cibinului, Aleea 

Curcubelului, Walter Mărăcineanu 
– principală, Strada Mesteacănului, 
Aleea Baladei,  Aleea Mioriței, Aleea 
Liniștii, Aleea Baladei 2

- cartierele Banovița și Apolodor: 
Str. Bucura (Iazului tronson 4), Str. 
Banoviței, Str. Săcele, Str. Nistru,  
Str. Avrig, Str. Bicaz, Str. Călinești, 
Str. Firiza, Str. Sadova, Aleea Vaduri, 
Str. Iezer, Str. Toplița, Str. Văliug, 
Str. Someș (tronson 1, 2, 3), Str. 
Siret, Str. Arieș, Str. Sohodol, Str. 
Banovița (tronson 3, 4).

Cristina Pleșoianu

Microbuz îndesat cu pasageri. Şoferul, amendat cu 12.000 lei
Polițiști i olteni au depistat, 

miercuri după-amiază, pe drumul 
judeţean DJ 653, în comuna Valea 
Mare, un microbuz plin cu 36 de 
persoane, deşi numărul maxim de 
locuri prevăzut este de 21 de locuri.

Potrivit Gazeta Nouă, IPJ Olt 
informează că microbuzul efectua 
servicii de transport persoane 
contracost, pe ruta Slatina - Valea 
Mare - Recea - Schitu.

„În interiorul microbuzului au fost 

identificate un număr total de 36 de 
persoane (15 persoane în plus), în 
condiţiile în care microbuzul, conform 
certificatului de înmatriculare este 
prevăzut cu un număr de 21 de 
locuri”, transmite IPJ.

Şoferul microbuzului, un bărbat 
în vârstă de 44 de ani, din comuna 
Schitu, a fost amendat cu suma de 
12.000 lei.

Cristina Pleșoianu



Vineri, 27 Martie 2020ACTUALITATE7

Ana-Maria CONSTANTINESCU
office@jurnalulolteniei.ro  

Stare de urgenţă! 
Medicii de la SCJU Craiova nu 

mai pot lucra în privat

Medicii şi asistenţii de la Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) 
Craiova nu vor mai putea lucra şi la 
clinicile private.

Nu este vorba despre o obligaţie, 
ci de o recomandare, transmisă de 
Ministerul Sănătăţii, către unitatea 
medicală şi ulterior de managerul 
SCJU Craiova, Teodor Sas, către 
medici. Măsura a fost luată pentru 
a preveni răspândirea COVID-19 în 
spitalul judeţean.

„Nu poți fi sigur, în această 
perioadă, de felul în care se face 
triajul în acele cabinete unde lucrează 
dumnealor. Acolo ajung pacienți. 
Este o recomandare, momentan, 
dar poate deveni și o obligație. Nu 
știm asta, pentru moment. Eu le-am 
recomandat colegilor mei să lucreze 
doar în spital, în această perioadă”, 
a declarat Teodor Sas, managerul 
SCJU Craiova.

De altfel, mai multe clinici private 
s-au închis în această perioadă.

Pe de altă parte, autorităţile nu 

au luat încă o decizie cu privire la 
transformarea Spitalului „Filantropia” 
din Craiova în spital dedicat pacienţilor 
cu COVID-19.

Dacă se va lua o astfel de decizie 
şi în contextul în care clinicile private 
se închid, SCJU Craiova ar trebui să 
fie pregătit de un aflux de pacienţi.

Între timp, autorităţile au anunţat 
că numărul românilor cu coronavirus 
care au decedat a ajuns la 18. Peste 
o mie de români sunt infectaţi.

În Dolj, ieri, 3.696 de persoane 
erau izolate voluntar la domiciliu, 334 
de persoane se aflau în carantină, 
60 persoane ieşiseră din carantină, 
iar alte 769 au ieșit din izolare 
voluntară la domiciliu, conform unei 
informări transmise de Prefectură. 
Reprezentanţii instituţiei afirmă 
că persoanele izolate la domiciliu 
sunt clinic sănătoase și nu prezintă 
simptomatologie specifică afectării de 
către virusul COVID-19.

Amenzi pentru cei care au 
ieşit nemotivat din case
Între timp, forţele de ordine au 

acţionat integrat, în echipaje mixte 

alcătuite din poliţişti, jandarmi, 
poliţişti locali şi militari pentru 
impunerea normelor legale, instituite 
pe perioada stării de urgenţă.

„Astfel, autorităţile au verificat 
modul de respectare a măsurii de 
izolare în cazul a peste 2.800 de 
persoane și 311 societăți comerciale 
au fost controlate din perspectiva 
respectării interdicţiilor instituite. De 
asemenea, având în vedere faptul 
că, începând cu ziua de ieri, au intrat 
în vigoare prevederile Ordonanţei 
Militare nr. 3/2020, forţele de ordine 
au desfăşurat activităţi pentru 
punerea în aplicare a restricțiilor 
privind circulaţia persoanelor. Pentru 
abaterile constatate, cu privire la 
interdicţiile instituite în legătură cu 
circulaţia persoanelor, poliţiştii şi 
jandarmii doljeni au aplicat peste 
190 de sancţiuni contravenţionale în 
valoare de aproximativ 370.000 de 
lei. Totodată, poliţiştii de la economic 
au continuat verificările care vizează 
descurajarea şi prevenirea apariţiei 
unor practici comerciale ilicite, care 
să afecteze interesele cetăţenilor. 
Astfel, poliţiştii au identificat un 

agent economic care deţinea 500 de 
măşti de protecţie, fără a îndeplini 
condiţiile prevăzute de lege pentru 
comercializarea acestora. Societatea 
comercială a fost sancţionată 
contravenţional cu amendă în 
cuantum de 20.000 de lei, iar cele 
500 de măşti de protecţie au fost 
confiscate”, se mai menţionează în 
informarea transmisă de Prefectura 
Dolj.



HOROSCOP
S t u d i u l  s u b i e c t e l o r 

intelectuale sau spirituale care te 
intereseaza in mod deosebit te-ar 
putea tine acasa o mare parte a 
zilei. Mai mult de un vizitator ar 
putea veni pentru a discuta aceste 
probleme.

Interesele profesionale 
sunt servite cu siguranta de 
intuitia si imaginatia ta fertila 
astazi. Scrisul, vorbirea sau 
artele dramatice ar putea fi 
implicate. Daca cariera ta implica 
comunicare de orice forma.

Intutia imbunatateste 
comunicarile de tot felul astazi. 
Daca te-ai gandit sa faci ceva scris, 
aceasta este ziua potrivita pentru 
a incepe. Mintea ta este deosebit 
de expansiva, iar imaginatia ta 
lucreaza la un nivel foarte inalt.

Probabil ca mintea ta ia o 
intorsatura mistica. Aceasta este 
o zi minunata pentru a studia 
concepte spirituale, metafizice 
sau pentru a i t i  ext inde 
cunostintele despre domenii 
precum astrologia, numerologia.

Imaginatia ta se combina cu 
abilitatile intelectuale pentru a iti 
permite sa faci cateva schimbari 
creative in casa ta. 

Acest lucru ar putea fi ceva 
minor, cum ar fi achizitionarea 
de instalatii.

Visele ti-ar putea aduce idei 
bruste cu privire la problemele 
legate de cariera. Aceste vise te-ar 
putea orienta catre carti, site-uri 
web si alte surse de informatii care 
iti pot oferi indrumari suplimentare 
care s-ar putea dovedi de nepretuit.

Ai putea face o excursie 
astazi la biblioteca, deoarece este 
posibil sa ai nevoie sa urmaresti 
anumite informatii intelectuale, 
spirituale sau practice necesare 
pentru o sarcina sau un proiect 
la care lucrezi. 

Esti apt sa fii in mod 
special atent la gandurile si 
sentimentele partenerilor in 
acest moment. De fapt, s-ar 
putea sa ii descoperi atat de 
mult incat poate sa fie un pic 
coplesitor. 

Intui t ia ta a crescut 
constant in ultimele luni, iar 
astazi ar putea functiona la un 
nivel deosebit de ridicat. Poti 
simti mai mult de o presimtire si, 
probabil, te vei trezi mai des cu 
mintea la gandurile si celorlalti.

Lucrar i le  la  pro iecte 
care necesita imaginatie si 
sensibilitate ti-ar putea ocupa 
foarte mult timp astazi. Ar 
putea f i  impl icate unele 
cercetari aprofundate. Munca 
poate necesita multa energie.

Evaluarea ideilor celorlalti 
poate fi un obiectiv principal 
astazi. Activitatile de grup ar putea 
necesita aportul tau intelectual.

 Un prieten ar putea veni la 
tine cu o idee pentru un proiect de 
un anumit fel.

Cuvintele de dragoste, 
poate de natura foarte idealista, 
ar putea fi schimbate astazi intre 
tine si un partener romantic. 
Unul dintre voi ar putea chiar 
sa scrie o melodie sau un poem 
pentru celalalt. 

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00  Telejurnal
   matinal
09:00  Telejurnal 
09:45  Teleshopping  
10:00  Ediţie
   specială  
11:00  Teleshopping  
11:30  Pofticioşi, 
   la cratiţă! 
12:00  Telejurnal 
12:40  Discover Romania 
12:55  Vorbeşte corect! 
13:00  Ediţie specială 
13:10  Yanxi, palatul 
   suspinelor (R) 
14:00  Telejurnal 
15:00  Opre Roma 
16:00  EURO polis 
17:00  Yanxi, palatul 
   suspinelor 
18:00  Nadine 
19:00  Telejurnal  
19:45  Sport  
19:55  Meteo  
20:00  Telejurnal 
21:10  Astérix & Obélix:
   În slujba Majestății Sale 
23:00  Telejurnal 
00:00  Chipurile României 
01:00  Nadine (R) 
02:00  Astérix & Obélix:
   În slujba Majestății 
   Sale (R) 
03:46  Telejurnal (R) 
04:35  Garantat 100% (R) 
05:25  Pofticioşi, la cratiţă! (R) 
05:55  Imnul României  

08:10  Dumbo 
09:15  Regele Leu 
11:10  Comoara 
   națională 
13:20  Dumbo 
15:10  Captain Marvel 
17:10  Pe platourile 
   de filmare 
17:35  Glumeam!  
18:35  Corgi, 
   Cățeii reginei 
20:00  ZeroZeroZero 
21:00  Fosse/Verdon 
21:45  Șapte suflete 
23:50  Cimitirul 
   animalelor 
01:35  Talentatul
   domn Ripley 
03:55  Șapte suflete 
06:00  Drew 
   Michael 
06:50  Captain
   Marvel

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00  Stiri Sport.ro  
08:45  Teleshopping  
09:00  Ora exacta in sport (R)
10:00  Stiri Sport.ro  
10:45  Ora exacta in sport
12:30  Teleshopping  
13:00  Ora exacta in sport (R)
15:45  Teleshopping  
16:00  Marea țăcăneală (R) 
17:00  Prietenii tăi (R) 
18:00  M.A.S.H. 
19:00  Marea țăcăneală 
20:00  O familie modernă 
20:30  Prietenii tăi 
22:00  24 de ore 
23:00  Da-i bataie! 
   Local Kombat  
00:00  Stiri Sport.ro  
01:00  Ora exacta
   in sport (R)  
03:00  La bloc 
05:00  Ora exacta
   in sport (R)

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

07:20  Capri (R) 
08:00  Sacrificii în 
   numele iubirii (R) 
09:30  Teleshopping  
10:00  Starea naţiei (R) 

11:00  Teleshopping  
11:30  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  Ultima noapte 
   de dragoste 
22:30  Trăsniți (R) 
00:30  Ultima noapte 
   de dragoste (R) 
03:00  60 de minute cu 
   Alexandru Constantin
04:30  Nimeni nu-i perfect 
05:50  Focus (R) 
06:50  Teleshopping

08:15  Vouă 
08:30  Tradiţii de la bunica 
09:45  Dragoste si ura (R) 
10:45  Vouă 
11:45  Baronii 
12:45  Teleshopping  
13:00  Ştiri Naţional TV 
13:15  Vouă 
13:30  Specialişti în sănătate (R) 
14:00  Teleshopping  
14:15  Tradiţii de la bunica 
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  Winnetou 2: 
   Ultimul renegat 
23:00  Numărătoare inversă (R) 
01:00  Miezul problemei (R) 
02:15  Albumul Naţional 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00  Maşini pe alese 
08:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
08:30  Cum se fabrică ? 
09:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
09:30  Vânătorii de artefacte 
10:00  Comoara din garaj 
10:30  Bogății ascunse
   în magazii 
11:00  Goana după aur 
12:00  Comori arhitecturale 
   recuperate 
13:00  Maşini pe alese 
14:00  Savage se întoarce 
15:00  Oameni incredibili 
17:00  Maşini pe alese 
18:00  Bagaje la licitaţie 
18:30  Bogății ascunse
   în magazii 
19:00  Cum se fabrică 
   diverse lucruri? 
19:30  Cum se fabrică ? 
20:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
21:00  Indigenii din Alaska 
22:00  Mistere în sălbăticie 
23:00  Goana după aur: 
   Dave Turin și 
   minele pierdute 
00:00  Comori arhitecturale
   recuperate 
03:00  Indigenii 
   din Alaska 
04:00  Mistere în
   sălbăticie 
05:00  Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:30  Schi alpin: CM
09:30  Ciclism: CM
10:30  Biatlon: CM
14:30  Schi alpin: CM 
16:00  Ciclism: CM
18:15  Ciclism:
   Istoria ciclismului: 
   GP E3 2013
18:45  Ciclism: CM
20:00  Ştirile Eurosport  
20:05  Curling: CM
22:00  Ciclism: CM
00:00  Ştirile 
   Eurosport  
00:05  Raliuri: 
   Campionatul European
   de raliuri
00:50  Ciclism: CM
02:30  Curling: CM
04:00  Ciclism: CM
06:00  Sărituri cu schiurile: 
   CM de zbor cu
   schiurile FIS 

07:30  Teleshopping  
08:15  Pastila de râs 
08:45  Teleshopping  
09:15  Dragoste și ură 
11:00  Puterea dragostei 
12:00  Știrile Kanal D 
13:00  În căutarea 
   adevărului 
15:00  Teo Show 
17:00  Puterea 
   dragostei 
19:00  Știrile Kanal D 
20:00  Mă numesc
   Zuleyha 
22:00  Vulturii de noapte 
00:00  Știrile Kanal D (R) 
01:00  Puterea dragostei (R) 
04:00  În căutarea 
   adevărului (R) 
05:30  Pastila de râs (R) 
06:00  Teleshopping (R)  
06:30  Pastila de râs 
06:45  Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:30  O gală cu cântec 
10:30  La bloc (R) 

12:45  The Wonderful 
   World of Disney (R) 
14:30  Bătălia Stelelor (R) 
16:30  Neil Young: 
   Muzica unei vieţi
18:15  La bloc 
20:30  Răzbunarea
   lui Wyatt Earp 

PRO 2

PRO X

PRO TV

PRO CINEMA

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

12:00  Observator 
14:00  Mireasa 
16:00  Observator 
17:00  Acces
   direct 
19:00  Observator 
20:00  Cod Roșu la
   Casa Albă 
22:15  Ziua Z: 
   Apocalipsa 
00:30  Asia Express -
   Drumul comorilor (R) 
02:45  Mireasa (R) 
04:15  Acces 
   direct (R) 
06:00  Observator

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

19:00  Ştirile
   Pro Tv  
20:30  Românii 
   au talent 
23:30  A naibii 
   dragoste 
02:00  The International:
   Puterea banului (R) 
04:15  Vorbeşte 
   lumea (R) 
06:00  Ce se întâmplă
   doctore ? (R) 
06:30  Arena 
   bucătarilor (R)
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În această perioadă dificilă, toţi 
agenţii de securitate ARD Security 
sunt la datorie. Se asigură paza 
atât la Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă din Craiova, cât şi la 

spitalele Caracal şi Balş.
În plus, ne-am alăturat campaniei 

„Ajută-mă să ajut”, derulată de 
Asociaţia Medici pentru Viaţa 
Copiilor, donând pentru achiziţia de 

echipamente medicale de protecţie. 
Vă îndemnăm şi pe dumneavoastră 
să o faceţi. Orice ajutor poate salva 
vieţi!

Totodată, suntem alături de 

clienţii noştri pentru a preveni 
tentativele de spargere şi furt.

Staţi în casă! 
Noi muncim pentru voi!

Staţi în casă! Noi muncim pentru voi!
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Bibliografia pentru Bacalaureat, 

disponibilă online
De-a lungul perioadei speciale pe 

care societatea noastră o traversează, 
Biblioteca Județeană „Alexandru 
și Aristia Aman” implementează 
proiectul „Citim împreună. Rămânem 
împreună. Stăm acasă!”. Alături de 
celelalte activități demarate până în 
prezent, înregistrări diverse, difuzate 
pe pagina de Facebook a bibliotecii, 
expoziții de carte ș.a.m.d., începând 
cu 25 martie 2020, liceenii aflați în 
an terminal dispun de o platformă 
digitală la care pot apela în vederea 
pregătirii examenului de Bacalaureat.

Accesând site-ul Bibl ioteci i 
Județene „Alexandru și Aristia 
Aman” (www.aman.ro), secțiunea 
dedicată proiectului „Citim împreună. 
Rămânem împreună. Stăm acasă!” 
(http://aman.ro/citim-impreuna-
ramanem-impreuna-stam-acasa/), 
liceenii sunt invitați să descopere 
și să lectureze întreaga bibliografie 
consacrată domeniului Limba și 
Literatura Română (http://aman.
ro/bibliografie-bacalaureat/). Vor 
descoperi cele șase categorii de 
poezie recomandate, precum și 
textele narative incluse în programa 
examenului. Printr-un singur click, 
în cel mai scurt timp și în condiții 
grafice prietenoase, liceenii și toți 
cei interesați pot continua studiul de 
acasă.

„Ne dorim ca gestul nostru să fie 

considerat util, mai ales că ne așteptăm 
la o largă difuzare a acestui proiect. 
Am înștiințat Inspectoratul Școlar 
Dolj cu privire la această inițiativă și 
ne așteptăm la o diseminare cât se 
poate de amplă către toate liceele și 
colegiile din Craiova și nu numai”, a 
declarat Lucian Dindirică, managerul 
Bibliotecii Județene „Alexandru și 
Aristia Aman”.

În mod evident, liceenii și cei 
interesați de completarea prezentei 
bibliografii sunt invitați să formuleze 
propuneri și sugestii de scanare și 
încărcare pe site, la adresa de e-mail: 
bib@aman.ro.

Biroul de Presă al Bibliotecii 
Județene „Alexandru 

și Aristia Aman”



DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)
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Rezolvare Sudoku, Luni 23.03.2020

Și Campionatele Mondiale de Atletism 
U20 de la Nairobi au fost amânate!

Federația Internațională de 
Atletism a decis miercuri, 25 martie 
2020, alături de Guvernul statului 
Kenya și de Federația Kenyană 
de Atletism, să amâne disputarea 
Campionatelor Mondiale de Atletism 
U20.

Competiția trebuia să aibe loc 
în perioada 7-12 iulie, la Nairobi, 
dar pandemia de Coronavirus face 
imposibilă disputarea lor.

Federația Internațională de 
Atletism va ține în permanență 
legătura cu organizatorii și, de îndată 
ce lucrurile vor reveni la normal, va 
anunța noua perioadă de disputare 
a competiției.

sursa: fra.ro
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Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

PUBLICITATE PUBLICITATE

Olteanul Tudor Băluță, radiografie profundă 
a situației provocată de coronavirus

Mijlocașul oltean, Tudor Băluță, 
a făcut o radiografie profundă a 
situației în care lumea se află din 
cauza coronavirusului. Fotbalistul 
a vorbit pentru frf.ro despre cum 
au reacționat olandezii în această 
perioadă, ce gânduri are în aceste 
zile, dar și despre cum evoluează 
cariera lui.

„Virusul s-a răspândit destul de 
rapid și în Olanda, și în țară, dar 
eu consider că reacția românilor a 
fost mai bună. Spun asta pentru 
că măsurile au fost luate la noi mai 
repede, iar oamenii par să fie mai 
conștienți de pericolul existent. Să 
sperăm că în România lucrurile vor sta 
mai bine decât acolo! Asta depinde 
de noi, de fiecare!”, a spus Băluță 
pentru frf.ro.

Tudor a părăsit Olanda în urmă cu 
două săptămâni, când erau în jurul 
a 1.000 de cazuri de coronavirus 
raportate, și a retrăit această evoluție 
în România, care acum e la acest 
prag. Mijlocașul lui ADO Den Haag, 
împrumutat din Anglia de la Brighton, 
e înconjurat acum de familie și 
reînvață importanța lucrurilor simple 
cu inteligență, calm și optimism.

„Ceea ce știu e că, practic, noi 
controlăm tot ce se întâmplă acum, 
prin acțiunile noastre. Dacă înțelegem 
importanța distanțării sociale, a 

igienei, și stăm în casă cât mai mult, 
sunt sigur că efectele nu vor mai fi 
aceleași și ne vom reîntoarce la viețile 
noastre normale cât mai repede. Știu 
că este greu de acceptat să nu îți vezi 
prietenii, familia, să nu poți ieși din 
casă ca înainte. Și noi, sportivii, nu 
ne putem antrena, nu ne practicăm 
meseria. Dar cea mai importantă este 
sănătatea fiecăruia. Până la urmă, 
viața are prioritate. Iar fotbalul, deși 
este ceea ce toți iubim, cade în plan 
secund în astfel de momente”, crede 
fotbalistul oltean.

Tudor Băluță a vorbi despre 
situația clubului de care aparține, 
Brighton, dar și despre lucrurile care 
înainte de pandemie poate i se păreau 
banale și acum le privește altfel.

„Am vorbit cu mai mulți oameni 
din club, din fericire toți sunt bine. 
Însă sunt oameni care suferă și sper 
ca ultimele decizii luate să ajute la 
prevenirea răspândirii. Cred, totuși, 
că pentru mult timp lumea nu luase 
în serios efectele virusului. Îmi 
doresc doar ca această perioadă 
să se încheie cât mai repede și cât 
mai bine. Atât acolo, cât și în restul 
țărilor afectate. Nici nu realizam cât 
de mult însemna să pot ieși afară 
când vreau, chiar și pentru o banală 
plimbare până la magazin, să îmi 
cumpăr o sticlă de apă… Obișnuința, 
monotonia, învăluiau aceste lucruri. 
Acum însă, când nu mă pot bucura 
de ceva atât de simplu, reînvăț 
importanța lucrurilor mici, simple. 

Îmi doresc să văd totul cu alți ochi și 
să fiu recunoscător pentru tot, după 
această perioadă”, a mai dezvăluit 
Băluță.

În finalul interviului acordat 
Federației, mijlocașul a avut și un 
mesaj pentru colegii de la naționalele 
21 și de seniori, dar și pentru 

suporterii români: „Multă sănătate, 
putere și optimism! E o perioadă 
dificilă pentru toți, însă ÎMPREUNĂ 
putem trece peste asta! A lupta 
ÎMPREUNĂ, acum, înseamnă să stăm 
la distanță unii de alții, să stăm acasă. 
Sper că toți veți face asta. Să ne 
revedem cu bine!”, a încheiat Băluță.
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229.2882
 4.4143
5.2732

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfânta Muceniță Matroana din 

Tesalonic

4.8345
Max.      15oC
Min.   4oC 

SLATINA 
SEVERIN

16/4oC
14/4oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

15/10C
17/3oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro  

CSU Craiova clonează tot ce prinde 
în materie de idei

Clubul lui Mihai Rotaru se perfecționase în copierea marketing-ului American, dar acum face un 
pas înapoi, către Liga a doua românească

Celor de la Universitatea Cluj le-a 
picat fisa să dispute un meci virtual 
FIFA 20 Pro Clubs în compania celor de 
la Dinamo București, clubul prieten. 
Inițiativă unică, prin intermediul 
căreia suporterii puteau cumpăra 
bilete, urmând ca banii strânși să 
fie donați la Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioane din Cluj-Napoca. Meciul 
s-a jucat ieri seară, cu peluza oaspete 
plină. S-au vândut 4.500 de bilete 
cu 5 lei, adică 22.500 lei în lupta 
împotriva Covid 19.

Ideea le-a plăcut teribil celor de 
la CSU Craiova, așa că clubul lui 
Mihai Rotaru i-a dat copy-paste și va 
organiza un meci virtual în care își 
va înfrunta proprii suporteri, echipa 
Peluza Nord. Pe același model, cu 
donație spre Victor Babeș, spitalul de 
Infecțioase din Craiova.

Nu  es te  p r ima  da tă  când 
marketing-ul sau strategia de 
comunicare a clubului oltean se 
bazează pe clonarea ideilor altora. 
Astfel,  la mijlocul lui decembrie 
2014, înaintea unui meci cu FC 
Voluntari, departamentul de imagine 
al craiovenilor a regizat un moment 
realizat cu 3 ani în urmă la un meci 
de baseball din SUA. S-au copiat 
întocmai mișcările lui Orbit, mascota 
celor de la Houston Astros.

Peste nici două luni, PR-ul celor 
de la CSU Craiova recidiva. Modul 
în care a fost prezentat Mitriță la 
New York City FC a fost analizat cu 
atenție de olteni, care au dat un 
copy-paste peste politica editorială 
de pe site-ul yankeilor. Astfel „10 
things to know” despre Mitriță, 
urcat pe site de americani, a fost 
tradus rapid și de craioveni pentru 
a-l prezenta pe Fortes: „10 lucruri 
de știut”. S-a copiat până și hash-
tag-ul, mizându-se pe prenume: 
#WelcomeAlexandru a devenit 
#BunVenitCarlos!

Categoric, oamenii lui Rotaru au 
avut recent și idei originale. Spre 
exemplu: în plină criză pandemică, 

în care 6.000 de oameni de la Ford – 
principalul agent economic al orașului 
– erau trimiși în șomaj tehnic, clubul 
omului de afaceri bucureșean punea 
în vânzare statuete de porțelan cu 
jucătorii săi, la prețul de 1.199 lei, 
adică în zona cuantumului veniturilor 
ce le vor primi lunar muncitorii de la 
fabrica americanilor.


