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Grădinițele, școlile, universitățile nu se
vor mai redeschide în acest an școlar

Președintele Klaus Iohannis a avut
luni o nouă ședință privind măsurile
de gestionare a epidemiei COVID-19,
la Palatul Cotroceni. La ședință au
participat prim-ministrul României,
Ludovic Orban, ministrul Sănătății,
Nelu Tătaru, ministrul Afacerilor
Interne, Marcel Vela, ministrul
Educației și Cercetării, Monica Anisie,
și șeful Departamentului pentru
Situaţii de Urgenţă, secretar de
stat în Ministerul Afacerilor Interne,
Raed Arafat. La finalul ședinței,
președintele a precizat că s-a luat
decizia ca școlile și grădinițele să nu
fie deschise până în toamnă.
Astfel, elevii vor învăța online și
anul școlar va fi finalizat pe baza
notelor obținute până acum. De
asemenea, examenele finale vor fi
susținute de elevi, respectându-se
normele de distanțare socială.
Însă, potrivit președintelui, sunt
totuși câteva excepții: „Elevii din
clasele a 8-a și a 12-a vor putea
reveni la școală după 2 luni pentru
a se pregăti pentru examenele
naționale. În această situație normele
de distanțare pot fi respectate. Vor fi
maximum 10 elevi într-o sală și se vor
pregăti pentru examenele naționale.
Examenele naționale se vor
organiza așa cum au fost planificate
însă cu respectarea unor reguli
stricte de distanțare. Se va măsura
temperatura, se va face intrarea pe
o parte se va ieși pe altă parte și alte
reguli de distanțare socială”.
De astăzi se schimbă și intervalul
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pentru persoanele de peste 65 de ani.
Astfel, „persoanele peste 65 vor
putea ieși dimineața de la 7 la 11
și seara de la ora 19 la 22. Când
vor putea ieși din casă fie pentru
cumpărături, fie pentru mișcare în
jurul blocului”, a declarat președintele.
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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

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

Segarcea

PTA 3 Segarcea, PTA 4 Segarcea, PTA 6
Segarcea, PTA 7 Segarcea, PTA 8 Segarcea,
PTA Herghelie, PTA Cramă Segarcea, PT
Centrală Termică, PT terţi: PTS Cramă
Segarcea

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 2 Breasta

09:00 - 17:00

Amărăştii
de Jos

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE
Fotoreporter
Lucian SANDU

			

			

30.04

09:00 - 17:00

Craiova

PTA 1 Amărăştii de Jos
PT 174 – cart. Valea Roşie, zona blocurilor:
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, G3, G4, G5,
H5, H6, a, b, c
PT 581 - străzile: Vișinului, Trandafirului,
PT 597 - străzile: Viilor şi aleile aferente,
Prunului, Zmeurei, Rodnei, Teilor şi aleile
aferente, PT 666 - cart. Bariera Vâlcii, str.
Stejarului, PT 589 - str. Drumul Muntenilor,
PT 717 - str. Pescăruș, PT 315 - RFA, str.
Pescărușului, PTA 833 - str. Calea București,
PECO SOCAR, PT 713 - str. Gârleşti şi aleile
aferente, PT terți: PT 773 Dolplast, PTA
360 - str. Gârlești, PT 631 - str. Gârleşti, S.C.
DOLPLAST, PTA 533 Grenexim, PTAB 815
Dolplast, PT 606 - Calea București, Școala
de fotbal Gică Popescu

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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Craioveanul care a vrut să-și scape
concubina de dosar penal mituind
polițiștii, menținut sub control judiciar

Bărbatul din Craiovița
Nouă care a vrut săși scape concubina de
dosar penal pentru furt
mituind doi polițiști cu 50
de euro, a fost menținut,
ieri, sub control judiciar,
de Tribunalul Dolj.
Craioveanul a fost trimis
în judecată pentru dare
de mită, Tribunalul a decis
începerea procesului, însă
inculpatul a contestat
hotărârea la Curtea de
Apel Craiova. Instanța
a amânat pronunțarea
pentru data de 6 mai a.c.
Camelia SÂRBU

office@jurnalulolteniei.ro
Tribunalul Dolj l-a menținut, ieri,
pe bărbatul din Craiovița Nouă acuzat
de dare de mită, sub control judiciar:
„În temeiul art.348 alin.2 raportat la
art.207 alin.4 și 7 C.p.p., constată
legalitatea și temeinicia măsurii
preventive a controlului judiciar
luate față de inculpatul Bălteanu
Ștefan prin încheierea din data de
16.01.2020 a judecătorului de cameră
preliminară din cadrul Tribunalului
Dolj în dosarul nr.9179/63/2019/
a1.2. În baza art.207 alin.4 și 7
C.p.p, menține măsura preventivă
a controlului judiciar luată față de
inculpatul Bălteanu Ștefan. Cu drept
de contestație în 48 de ore de la
comunicare. Pronunțată în camera
de consiliu, azi, 27.04.2020”.
Reamintim că, reprezentanții
Direcției Generale Anticorupție
anunțau, la sfârșitul anului trecut,
faptul că: în data de 12 decembrie
2019, ofiţerii Serviciului Judeţean
Anticorupţie Dolj, sub coordonarea
procurorului desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Dolj, au organizat şi realizat prinderea
în flagrant a unui bărbat, cu ocazia
remiterii sumei de 50 euro unor agenți
de poliție, ambii din cadrul I.P.J. Dolj
– Poliţia Municipiului Craiova – Secţia

5 Poliţie, pentru a nu întocmi dosar
penal concubinei inculpatului, pentru
săvârşirea infracţiunii de furt, ce
fusese anterior constatată.
În fapt, în urma sesizării telefonice
efectuate de reprezentanţii unui
magazin din Craiova, cu privire
la faptul că o persoană a sustras
mai multe bunuri din magazin,
echipajul de poliţie s-a deplasat
la faţa locului. Agenţii de poliţie,
după constatarea infracţiunii de furt
săvârşită de o anumită persoană,
au procedat la conducerea la sediul
Secţiei 5 Poliţie Craiova a acesteia
și a unui bărbat care o însoțea,
în vederea întocmirii actelor de
constatare a infracţiunii.
Pe timpul întocmirii documentelor
de constatare a infracţiunii, bărbatul
a promis celor doi lucrători de poliţie
diverse sume de bani, pentru a nu
i se întocmi dosar penal persoanei
suspectată de furt, însă aceştia au
refuzat categoric oferta, au anunţat
şeful ierarhic şi au procedat în
continuare la întocmirea actelor de
constatare a infracţiunii.
S-a procedat la constituirea şi

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

la domiciliu, pe o perioadă de 30 de
zile cu începere de la 13.12.2019 şi
până la 11.01.2020, inclusiv.
Bărbatul a fost trimis în judecată
pentru dare de mită, pe 16 ianuarie
a fost plasat sub control judiciar, iar
luna trecută Tribunalul Dolj a decis
că poate începe procesul: constată
legalitatea sesizării instanței cu
rechizitoriul din data de 23.12.2019
emis în dosarul nr.353/P/2019 al
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Dolj privind pe inculpatul Bălteanu
Ștefan, trimis în judecată pentru
săvârșirea infracțiunii de dare de
mită prevăzută de art.290 alin.1
din Codul penal raportat la art.6
din Legea nr.78/2000, precum și
legalitatea administrării probelor
şi efectuării actelor de urmărire
penală. Dispune începerea judecății
cauzei privind pe inculpatul Bălteanu
Ștefan. Cu drept de contestație în
termen de 3 zile de la comunicare.
Pronunțată în camera de consiliu.
Inculpatul a contestat hotărârea
instanței de fond, iar Curtea de
Apel Craiova a amânat pronunțarea
pentru data de 6 mai a.c..
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Pompierii din Drobeta au recuperat alte
două cadavre din Dunăre, la Crivina

A l t e d o u ă c a d av re a u fo s t
recuperate din Dunăre, luni dimineață,
în dreptul localității Crivina. Trupurile
sunt ale cetățenilor străini care s-au
înecat, pe 16 aprilie, după ce barca
în care erau s-a răsturnat.
Potrivit PS News Mehedinți,
Detașamentul de Pompieri Drobeta
a intervenit luni dimineață, în zona
localității Crivina, la scoaterea din
Dunăre a două persoane înecate.
Cel mai probabil este vorba de doi
cetățeni sirieni care fac parte din
grupul celor 18 persoane, care s-au
scufundat, cu barca, în Dunăre,
încercând să treacă ilegal Dunărea în
România dinspre Serbia.
Încă două cadavre, ale celor ce
s-au înecat după răsturnarea bărcii,
au fost găsite de autorități. Sâmbătă
seară, Detașamentul de Pompieri
Drobeta a intervenit în zona localității
Hinova, pentru a scoate din Dunăre
o persoană înecată. Este vorba de
un cetățean sirian, de 31 de ani.

Duminică dimineață, apele au scos
la suprafață, în dreptul localității
Ostrovul Corbului, cadavrul unui
cetățean sârb, care era una din cele

AJOFM Mehedinți a găsit
loc de muncă pentru
843 de persoane
În primele 3 luni ale acestui an,
mai exact în perioada 01.01.2020 31.03.2020, ca urmare a implementării
Programului Naţional de Ocupare a
Forţei de Muncă, prin intermediul
AJOFM Mehedinți au fost încadrate
în muncă 843 persoane, dintre care
356 femei.
Mai mult de jumătate din
persoanele angajate, respectiv 448,
au peste 45 de ani, 139 au vârsta
cuprinsă între 35 și 45 de ani, 109
au între 25 și 35 de ani, iar 147 sunt
tineri sub 25 de ani.
În funcţie de rezidenţă, cele mai
multe persoane, 506, provin din
mediul urban, iar 337 persoane sunt
din mediul rural.
Ca nivel de pregătire al persoanelor
pentru care s-a identificat un loc de
muncă, datele arată că cele mai
multe persoane au studii liceale
(484), urmate de cele cu studii
gimnaziale (183). Numărul celor cu
studii profesionale este de 113, 49
cu studii superioare, 11 cu studii
postliceale si 3 cu studii primare.
Din numărul total de persoane
care au fost angajate prin intermediul

Agenției Județene pentru Ocuparea
Forței de Muncă (AJOFM) Mehedinți,
709 persoane fac parte din categoria
celor greu sau foarte greu ocupabile.
În primele 3 luni ale anului 2020,
în Mehedinți, 2931 de persoane
au beneficiat de asistenţă pentru
înregistrarea în evidenţă ca persoane
aflate în căutarea unui loc de muncă.
Cristina PLEȘOIANU

două călăuze a migranților.
În barcă se aflau două călăuze, iar
cea de-a doua a fost salvată și este
cercetată de autoritățile din România

pentru trafic de migranți.
Dintre cei 18 oameni aflați în
ambarcațiune, doar 9 au putut fi salvați.
Cristina PLEȘOIANU

95 de misiuni ale
pompierilor, în acest
weekend

Pompierii din cadrul ISU Mehedinți
au intervenit, în acest weekend, pentru
stingerea a șase incendii, transportul
unei persoane supraponderale cu
probleme medicale, salvarea unei
persoane, victimă a unui accident
rutier, salvarea unui animal, precum
și pentru scoaterea la mal, din fluviul
Dunărea, a două persoane, care
au fost date dispărute în data de
17 aprilie, după ce barca în care se
aflau s-a răsturnat. De asemenea,
paramedicii SMURD au acordat îngrijiri
medicale celor 33 de persoane care au
solicitat ajutorul apelând numărul unic
de urgență 112.
Po t r i v i t u n u i c o m u n i c a t a l
instituției, în cele trei zile, pompierii
mehedințeni au efectuat 51 de
misiuni pentru prevenirea și limitarea
răspândirii COVID-19, 38 dintre
acestea constând în acțiuni de
decontaminare și 13 pentru preluarea
și transportul unor persoane care au
tranzitat județul, au fost plasate în
carantină sau au necesitat îngrijiri
medicale. Echipajul de cercetare
Chimică Biologică Radiologică și
Nucleară din cadrul Detașamentului

de Pompieri Drobeta Turnu Severin
a efectuat 38 de decontaminări,
atât ale unor ambulanțe SMURD
și SAJ, cât și ale unor autospeciale
destinate transportului de persoane,
dar și de victime multiple (ATPVM).
Totodată, a fost decontaminat și
cortul amplasat la Unitatea de Primiri
Urgențe din municipiul Drobeta Turnu
Severin.
Două echipaje de pompieri din
cadrul Detașamentului Drobeta
Turnu Severin au intervenit, sâmbătă
seara și duminică dimineața, pentru
scoaterea la mal a două persoane
din fluviul Dunărea. Pompierii au
intervenit cu o ambarcațiune, pentru
a extrage, cu ajutorul accesoriilor din
dotare, trupurile a doi bărbați care
fuseseră dați dispăruți, după ce barca
în care se aflau s-a răsturnat, în seara
de 17 aprilie.
În cursul zilei de luni, pompierii
mehedințeni au intervenit, la
solicitarea Poliției de Frontieră, în
zona localităților Crivina și Izvoru
Frumos, pentru scoaterea la mal a
altor două persoane date dispărute.
Cristina PLEȘOIANU
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Hoți de lemne, speriați de pădurar
cu focuri de armă

CătălinANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Mai mulți romi din Valea lui Stan
– Vâlcea au fost prinși în pădure,
la furat de lemne. Indivizii au fost
surprinși de un pădurar din cadrul
Ocolului Silvic Voineasa, care a fost
nevoit să facă uz de armă pentru
a se apăra. Acesta a folosit patru
focuri de avertisment în plan vertical
şi unul spre oamenii care păreau
decişi să se răzbune. Incidentul s-a
petrecut sâmbătă seara, 25 aprilie,
la adăpostul întunericului.
În urma incidentului, două
p e r s o a n e a u fo s t re ț i n u t e d e
procurori de la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Brezoi, iar duminică,
26 aprilie 2020, au fost duşi în faţa
instanţei cu propunerea de arestare
preventivă. Este vorba despre doi fraţi
care au fost arestaţi preventiv pentru
29 de zile sub acuzaţia de ultraj.
„Admite propunerea Parchetului
de pe lângă Judecătoria Brezoi
şi, în consecinţă: În baza art.226,
art.223 alin.2 Cod procedură penală,
raportat la art.202 alin. 1, alin. 3 şi
alin. 4 lit. e Cod procedură penală,
dispune arestarea preventivă, pe o
perioada de 30 zile, începând de la
data de 26.04.2020 până la data de
25.05.2020 inclusiv, a inculpaţilor:
– F M B, cercetat pentru săvârşirea
infracţiunilor de ultraj prev. de art.

257 alin 1 C.p. rap. la art.206 alin.
1 C.p şi distrugere prev. de art. 253
alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 38
alin. 1 C.p. şi – F V, cercetat pentru
săvârşirea infracţiunii de ultraj prev.
de art. 257 alin 1 C.p. rap. la art.
193 alin. 1 C.p În baza art. 230
C.p.p. dispune emiterea mandatului
de arestare preventivă al inculpaţilor
F M B şi F V. Respinge cererile de
luare a unei alte măsuri preventive
dintre cele prevăzute la art. 202
lit. b-d C.p.p., formulate de către
inculpaţi prin apărătorii desemnaţi
din oficiu. În baza art.275 alin.3
Cod procedură penală, cheltuielile
judiciare avansate de stat rămân în
sarcina acestuia. În baza art. 275
alin. 6 C.pr.pen., cheltuielile judiciare
constând în onorariile avocaţilor
desemnaţi din oficiu, în cuantum de
626 lei, pentru fiecare avocat, se
avansează din fondurile Ministerului
Justiţiei. Cu drept de contestaţie în
termen de 48 de ore de la pronunţare.
Pronunţată în camera de consiliu, azi,
26.04.2020, ora 23.10” – se arată în
minuta instanţei de judecată.
Gheorghe Mihăilescu, directorul
Direcţiei Silvice Vâlcea, a fost cel
care a făcut public acest caz și l-a
felicitat pe pădurar: „Tânărul pădurar
C.T. merită felicitări, mai ales că era
singur, pe întuneric și a acționat
corect, cu respectarea tuturor
procedurilor. Volumul arborilor tăiaţi
neautorizat – 36,5 m.c.. Valoarea

prejudiciului produs pădurii – 29.400
lei! Personalul silvic de teren a activat
programul comun de acțiune Scutul
Pădurii, iar organele de cercetare
judiciară (2 jandarmi și 2 polițiști) au
intervenit prompt! Mulțumim ofițerilor
și subofițerilor Poliției Române și ai
Jandameriei Române, care, chiar în

condițiile efortului prelungit de peste
o lună și jumătate, au găsit resursele
fizice și au venit noaptea în pădure,
pentru a sprijini personalul silvic cu
atribuții de paza pădurilor!”, susţine
directorul Direcţiei Silvice Vâlcea,
Gheorghe Mihăilescu.

Jandarmii vâlceni își continuă activitatea în județ
alături de ajutoarele lor necuvântătoare

Echipajele jandarmeriei sunt în
permanență pe străzile din județul
Vâlcea, alături de colegii de la
Ministerul Afacerilor Interne (MAI),
de la Ministerul Apărării Naționale,
dar și alături de partenerele lor
necuvântătoare. Este vorba despre

Sora și Șova, doi câini ce fac parte
din jandarmerie.
La sfârșitul săptămânii trecute,
agenții din cadrul Inspectoratului
de Jandarmi Vâlcea au acționat
în diferite zone ale județului. În
Drăgășani, străzile au fost străbătute
de echipaje ale mascaților, în timp
ce în oraşul Berbeşti, oamenii legii
au consiliat şi îndrumat cetăţenii cu
privire la respectarea Ordonanţelor
militare în vigoare.
Tot la sfârșitul săptămânii trecute,
jandarmii au avut ceva bătăi de
cap cu şapte bărbaţi, pe care i-au
prins la pescuit pe malul râului Olt
din zona Barajului Ioneşti. Indivizii
aveau cu ei o barcă pneumatică de
culoare verde, 2 vâsle de aluminiu,
o setcă monofilament în lungime de

aproximativ 100 m. Totodată, cei 7
pescari își însușiseră și o captură
impresionantă de 60 kg de crap.
„În jurul orei 23.00, şapte bărbaţi
au avut parte de o surpriză mai puţin
plăcută, atunci când s-au întâlnit cu
echipajul de jandarmerie şi lucrătorii
din cadrul A.J.V.P.S. Vâlcea, aflaţi în
exercitarea atribuţiilor de serviciu,
pe linia prevenirii şi combaterii
braconajului piscicol, pe malul
râului Olt din zona Barajului Ioneşti.
Întrebaţi de activităţile desfăşurate
la acea oră târzie, cinci bărbaţi
nu şi-au putut justifica prezenţa
în zonă, ceilalţi doi recunoscând
faptul că, deşi este perioadă de
prohibiţie, au pescuit pentru consum
propriu, fără a deţine autorizaţie de
pescuit”, se arată într-un comunicat

al jandarmilor vâlceni.
Cei 7 bărbați s-au ales cu o
amendă totală destul de consistentă,
dar li s-au și confiscat uneltele pe
care le-au folosit pentru a prinde
pește.
„Având în vedere ora târzie şi
ordonanţele militare în vigoare,
jandarmii au aplicat bărbaţilor
sancţiuni contravenţionale în valoare
de 12.000 lei, iar actele de sesizare
întocmite „pescarilor” împreună cu
barca, vâslele şi setca monofilament
au fost predate organelor în drept
pentru continuarea cercetărilor.
De asemenea, cele 60 kg de peşte
au fost predate societăţii care
administrează luciul apei”, au mai
transmis jandarmii.
Cătălin ANGHEL

6

OLT

Marți, 28 Aprilie 2020

Angajată gravidă a Casei de Pensii
confirmată cu coronavirus
Cristina PLEȘOIANU
office@jurnalulolteniei.ro
O femeie gravidă din Slatina,
angajată a Casei Județene de Pensii
Olt, a fost confirmată recent cu
COVID-19, iar în prezent aceasta este
internată într-un spital care tratează
astfel de cazuri. Femeia se afla în
concediu prenatal de aproape o lună.
Duminică, pacienta a fost preluată
de un echipaj medical, de la domiciliul
său din Slatina, și ar fi fost dusă la
Spitalul Caracal, apoi a fost transferată
la Spitalul Filantropia din Craiova,
scrie Olt-alert.
Potrivit directorului Casei de Pensii
Olt, Iulian Smarandache, din data de
1 aprilie angajata nu a mai trecut pe
la serviciu și nu se știe de unde a
luat virusul.

„Colega noastră era plecată în
prenatal din data de 1 aprilie, nu mai
avea legătură cu instituția direct. De
atunci nu a mai trecut pe la serviciu,
pentru că trebuie să nască undeva
la sfârșitul acestei luni sau începutul
lunii următoare. Ea se pregătea să
nască, o fi având și ceva probleme,
nu știu ce să vă spun. Nu cunosc la ce
spital a fost dusă, undeva la Craiova
sau București, acolo unde sunt tratate
acum gravidele confirmate cu această
boală și se ocupă cu nașterile. Am
înțeles că soțul dânsei este controlor
de tren și că ar exista posibilitatea să
fi contactat virusul. Eu ieri (duminică
n.r.) am aflat, dar nu am primit nimic
oficial”, a declarat directorul CJP Olt.
Deși era în concediu, angajata
Casei de Pensii ar fi făcut o vizită
colegilor de muncă, înainte de Paști,
scrie Adevărul.

Se reia testarea șoferilor Tânără de 27 de ani, din
pentru reducerea
Slatina, dată dispărută
perioadei de suspendare a O tânără de 27 de ani, din Slatina, cadrul Poliţiei municipiului Slatina au
fost dată dispărută, duminică fost sesizati prin SNUAU 112 despre
permisului de conducere adimineața,
după ce iubitul acesteia faptul că o femeie, de 27 de ani, ar fi
nu a mai găsit-o în locuința în care
locuiau amândoi. Polițiștii au început
deja căutările în acest caz.
Irina Nicoleta Marcu are 27 ani
şi locuia cu iubitul ei, în Slatina.
Bărbatul a plecat sâmbătă-seara
la muncă, în tura de noapte, iar la
întoarcere nu și-a mai găsit partenera
acasă.
Cea care a anunţat poliţia a
fost mama fetei. Fata nu poate
fi contactată telefonic, deoarece
telefonul este închis.
„În această dimineaţă poliţiştii din

Inspectoratul de Poliției Județean
Olt a anunțat că, începând din această
săptămână, polițiștii Serviciului Rutier
vor relua testarea conducătorilor
auto în vederea reducerii perioadei
de suspendare a exercitării dreptului
de a conduce.
Reprezentanții IPJ Olt cer șoferilor
să respecte măsurile de protecție
impuse și să poarte măști și mânuși
în momentul testării.
„Pentru limitarea transmiterii
infecțiilor respiratorii acute și a
potențialelor infecții cu coronavirus,
vă adresăm rugămintea să acordați

atenție sporită măsurilor de prevenire
care se impun pentru autoprotecția
dumneavoastră și să purtați măști și
mânuși de protecție la data susținerii
testării”, se arată într-ul comunicat
al IPJ Olt.
Locația unde se vor susține
testările va fi Centrul de PerfecționareIFPTR din municipiul Slatina, strada
Pitesti, nr.163.
Testarea va fi organizată în fiecare
zi de miercuri, începând din 29 aprilie
2020 ora 09:00.
Cristina PLEȘOIANU

plecat voluntar de la locuinţa sa din
municipiul Slatina şi nu a mai revenit.
MARCU IRINA NICOLETA are 1,
65 m înălţime, 60 de kilograme, păr
saten lung, ochi albaştri, ten deschis.
La data plecării, este posibil să fi
purtat geacă violet, pantaloni gri şi
tricou alb”, a transmis IPJ Olt.
Cei care pot oferi detalii care ar
putea ajuta la găsirea tinerei sunt
rugați să se adreseze celei mai
apropiate unităţi de poliţie sau sa
apeleze numărul de urgenţă 112.
Cristina PLEȘOIANU
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Jandarmi infectați cu Covid-19.
Virusul, transmis din Dolj la Gorj

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
Un jandarm gorjean a fost depistat
pozitiv cu noul coronavirus. Se pare
că acesta ar fi intrat în contact cu
unul dintre luptătorii Grupării Mobile
Craiova, ce a fost detașat în județul
Gorj în perioada sărbătorilor pascale.
Astfel, mai mulți jandarmi din județ
au fost izolați la domiciliu. Ca urmare
a acestor evenimente, a început
dezinfectarea tuturor autospecialelor
de jandarmi și a întregului sediu al
Inspectoratului de Jandarmi Gorj.
„Ca urmare a procedurii anchetei
epidemiologice desfăşurate de DSP
Gorj, începând cu data de 24 aprilie,
pentru un număr de nouă subofiţeri
contacţi direcţi ai unui luptător din
cadrul Grupării Mobile Craiova,
confirmat pozitiv cu COVID-19, a
fost luată măsura izolării la domiciliu

pentru 14 zile, iar un subofiţer a fost
internat în spital, în urma testelor fiind
confirmat pozitiv. Urmare a acestui
rezultat, faţă de alţi 14 jandarmi
din cadrul unităţii a fost dispusă
măsura izolării la domiciliu”, a precizat
purtătorul de cuvânt al IJJ Gorj, citat
de Agerpres.
Veștile legate de jandarmul gorjean
infectat au venit la scurt timp după
ce, la Craiova, 8 colegi de-ai acestuia
au fost confirmaţi cu coronavirus.
Primul caz de la Gruparea Mobilă de
Jandarmi Craiova a fost descoperit la
finele săptămânii trecute. Un jandarm
şi socrii săi au ajuns la spital.
„Persoana în cauză a sunat,
joi seara, 23 aprilie a.c., la 112 şi
a fost transportată la Spitalul de
Boli Infecţioase „Victor Babeş” din
Craiova, împreună cu alte două
persoane, membre ale familiei, unde
au fost internate cu simptome şi
testate pentru depistarea virsului

SARS-COV2, acestea fiind pozitive.
Imediat, reprezentanţii Direcţiei de
Sănătate Publică Dolj au demarat
ancheta epidemiologică, iar la nivelul
unităţii în cadrul căreia bărbatul este
angajat s-a dispus măsura izolării
la domiciliu a unui număr de 17
persoane – contacţi direcţi – iar restul
Detaşamentului din care face parte a
fost retras din planificarea executării

misiunilor până la finalizarea anchetei
epidemiologice”, anunța Prefectura
Dolj.
Ulterior, soţia şi copilul jandarmului,
dar şi şapte colegi ai săi au fost
depistaţi pozitiv, iar autorităţile au
luat decizia să îi testeze pe toţi cei
din detaşamentul retras. Ar fi vorba
despre aproximativ 70 de jandarmi
care ar trebui verificaţi.

14 gorjeni au luat masa
Bărbat prins la volan
cu un bărbat testat pozitiv drogat și fără declarație
și au fost trimiși în izolare Un bărbat în vârstă de 34 de ani, i-au fost recoltate probe de sânge
din orașul Turceni, a fost prins la și de urină în vederea stabilirii
la domiciliu
volan, în timp ce se afla sub influența concentrației și tipului substanțelor

Rudele unui bărbat testat pozitiv
cu Covid-19 au intrat în izolare la
domiciliu pe o perioadă de două
săptămâni. Este vorba despre 14
persoane din Drăguțești. La câteva
zile după ce ar fi luat masa de Paște
împreună, bărbatul a ajuns la spital
cu simptome de Coronavirus.
Potrivit radiotargujiu.ro, în
urma situației epidemiologice,
reprezentanții Direcției de Sănătate
Publică Gorj au hotărât ca toți cei cu
care bărbatul a intrat în contact să
fie izolați la domiciliu. Situația este
sub control, iar izolații nu prezintă

niciun simptom.
Primarul din Drăguțești spune
că pacientul este într-o stare bună,
iar rudele acestuia sunt ținute sub
observație.
„Starea lui este bună, dar vreau
să spun că rudele lui sunt toate în
autoizolare. Asistentele au trecut
pe la domnii respectivi pe acasă.
Am vorbit chiar cu șeful de post, a
trecut și dânsul pe acolo. Totul este în
regulă”, a declarat Popescu Dumitru
Ion, primarul din Drăguțești pentru
sursa citată.
Cătălin ANGHEL

unor substanțe psihoactive. Șoferul
a fost depistat de polițiști pe DJ 674
B Negomir și a fost condus la spital,
unde i-au fost recoltate probe de
sânge și de urină.
„Poliţişti din cadrul Postului
de Poliție Negomir au depistat în
flagrant delict, un bărbat, de 34
de ani, din orașul Turceni, în timp
ce conducea un autoturism, pe DJ
674 B Negomir, iar în urma testării
cu aparatul Drugtest, a rezultat că
acesta se afla sub influența unor
substanțe psihoactive, fapt pentru
care a fost condus la spital, unde

consumate. În cauză s-a întocmit
dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracţiunii de conducerea unui
autovehicul pe drumurile publice, de
către o persoană aflată sub influenţa
alcoolului sau a altor substanțe”, se
arată într-un comunicat emis de IPJ
Gorj.
De asemenea, bărbatul a fost
sancționat contravențional cu amendă
de 2.000 lei, pentru încălcarea
prevederilor Ordonanței Militare
3/2020, întrucât nu avea asupra sa
declarație pe propria răspundere.
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		Maghiara de pe unu
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		Destinaţie: Marte
23:00		Telejurnal
00:00		Fotbal: Olanda - Mexic
02:00		Destinaţie: Marte (R)
02:50		Discover Romania (R)
03:00		M.A.I. aproape
		
de tine (R)
03:25		Sport (R)
03:35		Meteo (R)
03:40		Telejurnal (R)
04:30		Vorbeşte corect! (R)
04:35		Ora regelui (R)
05:25		Pofticioşi, la cratiţă! (R)
05:55		Imnul României
06:00		România 9 (R)

HBO

08:15		Hercule
09:45		Pe plaja
			Chesil
11:35		Good
		
Will
			Hunting
13:40		Horton
15:05		Regele hoților
16:50		Știrile săptămânii
		
cu John Oliver
17:20		Colette
19:10		Debarcaderul
20:00		Cernobîl
21:00		Prietena mea
			genială
22:05		Răzbunătorii:
			Sfârşitul jocului
01:05		Vineri 13
02:45		Un gigolo de
		
doi bani
04:15		Whiplash
06:00		Țeapă în stil
			american

PROGRAME TV
PRO TV

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

19:00		Ştirile
		
Pro Tv
20:30		Las fierbinți
22:15		Ştirile Pro Tv
22:45		Homefront:
			Orașul fără legi (R)
00:30		Las fierbinți (R)
02:00		Lecţii
			de viaţă (R)
03:00		Vorbeşte
			lumea (R)
05:00		Ce spun
			românii (R)
06:00		Ştirile
		
Pro Tv

PRO CINEMA

07:30		Dl. Peabody
		
și Sherman (R)
09:15		La bloc (R)

11:45		Zborul spre casă (R)
14:00		Paul, mare polițist
		
la mall (R)
16:15		Bătălia Stelelor
18:15		La bloc
20:30		Doamna America
22:15		Maimuțele zburătoare
00:00		Doamna America (R)

ANTENA 1

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

12:00		Observator
14:00		Mireasa
16:00		Observator
17:00		Acces direct
19:00		Observator
20:30		Asia Express 			Drumul dragonului
22:30		Observator
23:00		Xtra Night
		
Show
01:00		Dragoste
		
de tată
02:45		Acces direct (R)
04:15		Asia Express 			Drumul dragonului (R)
06:00		Observator

KANAL D

07:30		Teleshopping
08:15		Pastila de râs
08:45		Teleshopping
09:15		Kosem
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		Survivor
		
Romania
23:00		FanArena
00:30		Știrile Kanal D (R)
01:30		Puterea
			dragostei (R)
04:30		În căutarea
			adevărului (R)
06:00		Teleshopping (R)
06:30		Pastila de râs
06:45		Știrile Kanal D (R)

Marți, 28 Aprilie 2020

PRIMA TV

PRO 2

DISCOVERY CHANNEL

07:20		Capri (R)
09:30		Teleshopping
10:00		Starea naţiei (R)
11:00		Teleshopping
11:30		Secrete
			de stil (R)
12:00		Teleshopping
14:00		Sănătate
			cu stil (R)
14:30		Teleshopping
15:05		Focus
16:00		Capri
18:00		Focus 18
19:00		Trăsniți
20:00		Răfuială dincolo
			de moarte
22:00		Starea naţiei

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		Fetele din
			Tierra Blanca (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		Fetele din
			Tierra Blanca
21:00		Intre tine si rau
22:00		Vieti la rascruce
23:00		Lacrimi de iubire
00:00		Fetele din
			Tierra Blanca (R)
02:00		Lacrimi de
			iubire (R)
03:00		Jurăminte
		
încălcate (R)
04:00		Ce se întâmplă
		
doctore ?
04:15		Intre tine
			si rau (R)
05:00		Blind Date (R)
05:45		Jurăminte
		
încălcate (R)
06:45		Tânăr și
			Neliniștit (R)

07:00		Maşini pe alese
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		Viață de camionagiu
14:35		Viață de camionagiu
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		Goana după aur
22:00		Goana după aur:
		
Furia apelor
23:00		Indigenii din Alaska
00:00		Expediţii în necunoscut
01:00		Comori arhitecturale
			recuperate
01:55		Mistere la muzeu
02:50		Goana după aur
03:45		Goana după aur:
			Furia apelor

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

NAŢIONAL TV

08:15		Vouă
08:30		Miezul problemei (R)
09:45		Dragoste si ura (R)
10:45		Vouă
11:45		Baronii
12:45		Teleshopping
13:00		Ştiri Naţional TV
13:15		Vouă
13:30		Baronii
14:00		Teleshopping
14:15		Vouă
14:30		Noblețe (R)
15:45		Vouă
16:00		Teleshopping
16:15		Destine rătăcite (R)
17:15		Noblețe
18:30		Ştiri Naţional TV
19:00		Destine rătăcite
20:00		Dragoste si ura
21:00		Sfinți și soldați:
			Misiunea Berlin
23:00		Luptă în câmp deschis (R)
02:00		Imperiul (R)

PRO X

07:00		Stiri Sport.ro
08:45		Teleshopping
09:00		Ora exacta in sport (R)
10:00		Stiri Sport.ro
10:45		Ora exacta
		
in sport
12:30		Teleshopping
13:00		Ora exacta
		
in sport (R)
15:45		Teleshopping
16:00		Marea țăcăneală (R)
17:00		Familia Heck (R)
18:00		M.A.S.H.
19:00		Marea țăcăneală
20:00		Viaţa cu Jess
20:30		Familia Heck
22:00		Stiri Sport.ro
22:30		Superliga Romaniei
		
la fotbal virtual
01:00		Ora exacta
		
in sport (R)
03:00		La bloc
05:00		Ora exacta in sport (R)

EUROSPORT

07:30		Tenis: Openul australian
09:30		Snooker:
			Campionatul Mondial
12:30		Curse de maşini: CM
		
de anduranţă
14:30		Raliuri: Raliraid - Dakar
15:00		Ciclism: Turul Flandrei,
			în Belgia
17:30		Ciclism: Cursa
			Paris-Roubaix, în Franţa
20:00		Snooker:
			Campionatul Mondial
23:00		Jocurile olimpice:
			Galeria vedetelor 			Finala de la Atlanta
00:00		Tenis: Openul
			australian, la Melbourne
02:30		Tenis: Openul
			Statelor Unite
04:00		Tenis: Openul Franţei
06:00		Tenis: Openul
			australian,
			la Melbourne

HOROSCOP
BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

Se pare ca in aceasta zi nu
vei reusi sa rezolvi problemele pe
care le vei intampina.
Exista posibilitatea ca starea
ta de irascibilitate sa iti puna cam
multe obstacole in ceea ce vrei
sa faci.

In ultima vreme se pare ca treci
printr-o perioada de conflict si de
tensiune in viata de familie, in special
in cazul in care fratii sunt adevarata
cauza a conflictelor. Nu crezi ca e
timpul sa te ocupi de aceste probleme
odata pentru totdeauna?

In aceasta zi ar trebui sa
dai dovada de intelegere si sa
incerci sa nu te enervezi in
momentul in care vei afla ca o
persoana apropiata ce iti datora
o suma de bani nu s-a tinut
de cuvant.

Poate ar fi timpul sa iti
controlezi tonul, deoarece daca
vei avea un ton mai sumbru, nu vei
reusi decat sa ingreunezi situatiile
din jur. Ar fi bine sa apelezi la cei
din jur pentru a putea depasi orice
situatie neplacuta.

Anumite probleme de sanatate
se pot ivi in decursul acestei zile, dar
nu trebuie sa te ingrijorezi. Se pot ivi
necazuri in dragoste, dar de data asta
nu vei avea nici o vina. Nu te panica
deoarece cu tact si intelepciune vei sti
sa aplanezi conflictele.

Exista posibilitatea ca in
aceasta zi sa simti nevoia brusca
de a arunca o privire mai atenta la
situatia ta financiara. Lista de lucruri
pe care trebuie sa le faci pentru a
putea remedia situatia ta financiara
iti va da de furca ceva timp.

BALANŢĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Starea ta de astazi te va
face sa fii eficient in tot ceea
ce ai de facut. De asemenea
esti harnic si te simti energic,
asa ca nu fi surprins daca alte
persoane vin sa iti aduca unele
complimente.

Exista posibilitatea ca planurile
pe care le aveai pentru aceasta
zi sa fie amanate pentru alta zi.
Partenerul de viata te va informa ca
trebuie sa mergi in vizita la anumite
persoane pentru a participa la unele
evenimente.

Astazi este o zi buna pentru
odihna si relaxare. Incearca sa
profiti de atmosfera calma pentru a
te putea concentra pe ceea ce este
important in viata ta. Ai muncit din
greu si este posibil ca familia ta sa
se simta oarecum neglijata.

In ultima vreme pari foarte
bun la concentrare si la obtinerea
treburilor pe care le ai de facut, chiar
si atunci cand haosul domneste in
jurul tau. Se pare ca datorita agitatiei
din aceasta zi iti va fi greu sa obtii
ceea ce iti doresti.

In aceasta zi vei fi nevoit sa
acorzi mai multa atentie documentelor
ce implica banii si va trebui sa faci o
anumita planificare pentru a iti distra
vizitatorii. Acestia sunt persoane ce
iti vor aduce o veste buna si unele
informatii interesante.

Exista posibilitatea ca
informatiile pe care le vei primi
de la cineva care vine de departe
sa te ajute sa ajungi afiliat intr-o
afacere. Totul pare promitator
pentru activitatile de grup si pentru
promovarea educatiei tale.
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Administraţia Bazinală de Apă Jiu:
S.G.A Dolj continuă lucrările de
întreţinere a albiilor râurilor

Personalul Formaţiei Craiova din
cadrul Sistemului de Gospodărire a
Apelor Dolj a efectuat astăzi o amplă
acţiune de igienizare a râului Jiu, zona
pod Breasta, amonte şi aval.
Activitatea s-a desfăşurat atât
manual, cât şi mecanizat, de-a
lungul cursului de apă şi pe zona
de protecţie a digului, participând
peste 16 angajaţi S.G.A Dolj şi
folosindu-se un buldoexcavator şi o
autobasculantă de 24 tone.
Datorită situaţiei actuale, încă
de la instalarea stării de urgenţă,
Administraţia Bazinală de Apă Jiu a
luat toate măsurile de prevenire a
răspândirii virusului Covid-19. Astfel,
pentu acţiunile din teren, fie că sunt
de igienizare, defrişare, decolmatare
se lucrează în grupuri restrânse de
maxim 3 muncitori, păstrând distanţa
de 2 metri. Ecologizarea efectuată azi
pe râul Jiu s-a întins pe o lungime
de cca. 2 km.
Angajaţii Administraţiei Bazinale
de Apă Jiu – Sistemul de Gospodărire
a Apelor Dolj, au strâns de pe
malul râului Jiu şi digul din zonă
deşeuri menajere, din plastic, deşeuri
rezultate din materiale de construcţii
şi gunoi de grajd.
Totodată, în această perioadă
se execută lucrări de întreţinere
a digurilor. Astfel, se fac defrişări
mecanizate de arbori şi arbuşti şi

curăţare manuală de iarbă pentru a
asigura întreţinerea corespunzătoare
a digurilor în caz de inundaţii.
Având în vedere cantitatea mare
de deşeuri ridicată de fiecare dată,
A.B.A Jiu aminteşte autorităţile
publice locale că, în conformitate

cu prevederile legale actuale,
acestea sunt responsabile direct de
gestionarea regimului deşeurilor în
arealul pe care îl administrează. În
acest context, autorităţile publice
locale au obligaţia să igienizeze
PUBLICITATE

cursurile de apă ori de câte ori este
necesar şi trebuie să efectueze acţiuni
de monitorizare pentru prevenirea
depozitării deşeurilor pe maluri.
Compartimentul Relaţii cu Presa
ABA Jiu
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FRF a trecut de jumătatea procedurilor
necesare reconfirmării găzduirii EURO
2020 la București

Structura Locală de Organizare a
EURO 2020, condusă de Florin Șari,
lider de proiect din partea FRF, a
înregistrat semnarea a 12 documente
din cele 21 necesare reafirmării
angajamentelor Bucureștiului pentru
găzduirea Campionatului European
de fotbal în 2021.
În urma pandemiei de COVID-19,
UEFA a decis amânarea cu un an a
desfășurării EURO 2020. Din punct
de vedere procedural, cele 12 orașe
gazdă, printre care și București,
au fost solicitate să își reînnoiască
angajamentele asumate acum 6 ani.
Documentele resemnate, care atestă
voința fermă de a rămâne în proiectul
UEFA EURO, trebuie transmise forului

european până la finele lunii aprilie.
Cele 21 de angajamente provin
de la autoritățile locale și naționale
din fiecare oraș-gazdă. Pe 15 aprilie
2020, Cabinetul Orban a adoptat
o Hotărâre de Guvern prin care se
prelungește statutul de interes public
și importanță națională al EURO
2020, până la încheierea acestuia.
Turneul UEFA EURO 2020 își va
păstra aceeași denumire și în anul
2021 și se va desfășura în perioada
11 iunie – 11 iulie. La acest moment,
la București sunt repartizate patru
meciuri:
Grupa C
Duminică, 13 iunie 2021, ora
19:00*

Măsură revoluţionară
din partea FIFA pentru
ca echipele să evite
accidentările dese în
perioada următoare

Federaţia Internaţională de
Fotbal, FIFA, a propus ca echipelor
să le fie permis să facă până la cinci
înlocuiri pe meci, în locul celor trei
regulamentare, ca măsură temporară.
Plus încă una la meciurile care au
câte două reprize de prelungiri.
Echipele ar putea să efectueze
aceste modificări doar pe perioada
pandemiei de coronavirus. De
altfel, nu este chiar o noutate. În
preliminariile jucate de echipele
Under 21 se fac câte 5 schimbari.
FIFA face această propunere
pentru ca echipele să facă faţă
unui probabil calendar aglomerat,
în încercarea ligilor naţionale de a
încheia sezonul pe teren în scurtul
timp rămas de jucat când meciurile
vor fi reluate după pandemia de

coronavirus, până la finalul anului
2021. Măsura ar veni pentru a
preveni eventualele accidentări din
cauza frecvenţei meciurilor.
Propunerea ar trebui aprobată de
organismul care gestionează regulile
jocului, IFAB (International Football
Association Board), iar decizia finală
va reveni organizatorilor competiţiilor,
se arată într-un email remis Reuters.
„Fiecare echipă ar avea
posibilitatea să folosească cinci
schimbări în timpul unui meci, cu
posibilitatea unei schimbări adiţionale
în prelungiri, unde este cazul”, se
arată în comunicat.
FIFA a precizat că înlocuirile ar
urma să fie făcute în trei intervale,
plus cel de la pauză.
Agerpres

Austria – câștigătoare play-off D
sau A
Joi, 17 iunie 2021, ora 16:00*
Ucraina – Câștigătoare play-off
D sau A
Luni, 21 iunie 2021, ora 19:00*
Ucraina – Austria
Optime de finală
Luni, 28 iunie 2021, ora 22:00*
1F – 3A/B/C
* Orele urmează să fie confirmate.
Pentru a fi prezentă la EURO,
PUBLICITATE

România trebuie să câștige playoff-ul ce urmează a se desfășura
în toamna anului 2020. Într-o
primă partidă, tricolorii vor disputa
semifinala barajului în Islanda. În
cazul unui succes, naționala noastră
va juca pentru calificarea la turneul
final, cu Bulgaria sau Ungaria, tot în
deplasare. Dacă ajunge la turneul
final, România va juca în grupa C, cu
două meciuri la București.
sursa: frf.ro
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Sorin Cârțu: „Planic nu e în
vederile noastre”

Foto: Gazeta Sporturilor

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro
CSU Craiova s-a despărțit de mai
mulți apărători în plină pandemie, iar
toată lumea se aștepta ca trupa din
Bănie să se reorienteze și să transfere
noi fundași. Primul nume vechiculat
a fost cel al lui Bogdan Planic,
fotbalistul de la FCSB. Președintele
alb-albaștrilor, Sorin Cârțu, spune
că apărătorul a fost pe lista lui Mihai
Rotaru, dar în trecut.
„Planic? Nu știu, din câte știu eu...
Nu! Nu e în vederile noastre. A fost
o perioadă când ne-am interesat de
el, da. Atât! Dar, acum? Nu cred.
Planic e un jucător foarte bun pentru
România. Gândirea noastră e să
căutăm soluții pentru linia defensivă”,
a declarat Sorin Cîrțu la ProX.
Impresarul lui Planic s-a arătat
deranjat de presupusul interes al
CSU pentru fundașul sârb: „Eu nu fac
afaceri cu Mihai Rotaru (n.r. - patronul
CSU)! Vă rog mult să nu mai scrieți
despre transferul lui Planic la Craiova,
să nu mai luați în serios subiectul
acesta!”, a fost mesajul tranșant a
lui Zvonko Milojkovic, impresarul
jucătorului.

„Am ofertă pentru Planic din
Rusia. Am cerut un milion de euro
la început, dar n-au fost ei de acord.
Însă fără 500.000 de euro nu-l dau!
Ei voiau 350.000, dar nu discut sub
500.000”, spunea Gigi Becali în urmă
cu două săptămâni. Între timp, presa
din Serbia critică deciziile luate de
conducerea FCSB în legătură cu Planic
și Momcilovic.
„Bogdan Planic și Marko Momcilovic
așteaptă cu siguranță sfârșitul
sezonului pentru a o părăsi pe FCSB.
Vor scăpa astfel de controversatul șef
Gigi Becali. La începutul lunii salariile
lor au fost reduse la 485 de euro. Nu
își doresc să mai suporte vreodată
o astfel de umilință publică și vor
pleca la o altă echipă de îndată ce se
termină campionatul”, scriu sârbii de
la Mozzart Sport.

PUBLICITATE
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Adrian Mititelu ar putea reveni
pe Oblemenco!

Unul dintre marii dușmani ai patronului FCU Craiova s-a apucat să-l perie
Cosmin COJOCĂREANU
office@jurnalulolteniei.ro
Încă nu se știe dacă și când
întrecerile patronate de LPF și FRF se
vor relua. Însă atunci când acestea
vor reîncepe e posibil să-l găsească
pe Mititelu în cuplaj cu Rotaru pe
stadionul Ion Oblemenco.
Patronul FCU Craiova pare să
fi făcut un lobby agresiv încât
președintele Consiliului Național
pentru Combaterea Discriminării,
Csaba Asztalos, a luat atitudine în
privința situației din Bănie. Acesta
spune că va căuta soluții pentru
ca Mititelu să revină pe stadionul
Oblemenco. Și-a fixat și un termen
pentru rezolvarea problemei: finalul
stării de urgență.
„Am văzut reacțiile din presă după
declarațiile mele anterioare. Reiau și
spun că acolo s-a făcut un abuz. Iau
în calcul serios autosesizarea. Cred că
vom acționa până la sfârșitul stării de
urgență. Aceeași situație este valabilă
și pentru stadionul Steaua. FCSB va
avea dreptul să joace acolo atât timp
cât plătește pentru a îl închiria”, a
spus Csaba Asztalos la Radio Sport 1.
Echipa lui Adrian Mititelu a disputat
un singur joc pe arena Oblemenco în
actuala stagiune, în 16-imile Cupei
României, contra celor de la U
Cluj. În acest moment, potrivit unei
hotărâri a Consiliului Local Craiova,
ce are în vedere taxele de închiriere
a stadionului, pe arena ultramodernă
din Bănie, se pot disputa partide din
competiții europene, din Liga 1 și
din Cupa României, începând cu faza
16-imilor de finală.
În altă ordine de idei, Dumitru
Dragomir, fost conducător al LPF
în momentul dezafilierii echipei lui
Mititelu, are numai cuvinte de laudă
în privința acestuia:
„Cred că în doi ani orașul Craiova
va domina fotbalul românesc, iar eu
zic că Mititelu nu trebuie subestimat
absolut deloc. Am auzit că a vândut
niște terenuri, iar acum are din nou
bani. O perioadă nu a mai putut să
vândă, dar acum își poate face o
echipă tare. Sunt convins că Rotaru
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va avea un adversar puternic în să joace pe Oblemenco”, a încheiat
Craiova, iar cele două echipe din Dragomir.
Bănie vor fi foarte puternice. O să
FCU Craiova e principala favorita
vedeți că o să am dreptate. Mititelu
este genial în afaceri când are bani,
iar eu sunt convins că el o să ajungă
în Liga 1. Când va juca în prima ligă
trebuie să îl lași să joace pe arena
Oblemenco”, a spus Dragomir la
Prosport.
„Corleone” a adăugat: „Are la
echipă și un președinte foarte bun,
pe Marcel Pușcaș, care este cineva
în fotbalul românesc. Marcel e tobă
de fotbal, iar Mititelu a știut el ceva
când l-a adus lângă el. Nu ai cum să
îl mai oprești, deoarece echipa lui va
umple acest stadion. Eu sunt sigur
de lucrul ăsta, deoarece echipa lui
Mititelu are mulți suporteri. Totuși
rămân în continuare la părerea că
Mititelu m-a păcălit pe mine, știe el
bine, dar pot să afirm că sunt convins
că o să revină în prim-planul fotbalului
românesc. La Liga 2, Mititelu este la
mâna Consiliului Local și nu știu dacă
o să fie lăsat să joace în Bănie, însă vă
repet: în Liga 1, Mititelu trebuie lăsat

SLATINA 25/12oC TÂRGU JIU 22/100C
SEVERIN24/12 C RM. VÂLCEA 22/9 C
o

o

4.8360
246.2282

4.4600
5.5421

la promovare în Liga a doua, fiind
lider, cu 13 puncte avans, în seria 4
din Liga 3.
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