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Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 6 FEBRUARIE – 12 FEBRUARIE 2023

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

09:00 - 17:00 PT 623 - cart. Craioviţa, blocuri ANL, PT 624 - cart. 
Craiovița, blocuri ANL

Craiova08.02

09:00 - 17:00 PTA 1 SMA Apele Vii - circ. JT nr. 1Apele Vii

09:00 - 17:00 PTA 5 Ostroveni - circ. JT nr. 1Ostroveni
09:00 - 17:00 PTA SMA Călăraşi - circ. JT nr. 3Călăraşi

09:00 - 17:00 PTA Solar Bistreț - circ. JT nr. 2, PTA 1 Bistreț - circ. JT 
nr. 1+2

Bistreț

09:00 - 17:00 PT terți: PT Sol CORACraiova

09:00 - 17:00 PT 274 - cart. Craiovița, zona C.F.R. TriajCraiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Preajba, PTA 2 Preajba, PTAB 3 Preajba, PTAB 
4 Preajba, PTAB SEMTEST Malu Mare, PT terți: PTA 
Porcine Făcăi, PTAB SOLAREX, PTA Lucky Agro, PT 
Făină Furaje Făcăi, PTA Motel Preajba, PTAB Mal 
Group, PTAB Adrilex, PTCZ SEMTEST Malu Mare

Malu 
Mare02.02

Populația județului Dolj scade. Cine 
rămâne îmbătrâneşte

Rezu l ta te l e  p rov i zo r i i  a l e 
Recensământului Populaț iei ş i 
Locuințelor, runda 2021, arată o 
populație rezidentă a județului 
Dolj de 599,4 mii de persoane, în 
scădere cu 61,1 mii de locuitori față 
de recensământul precedent, din 
octombrie 2011.

Din punctul de vedere al mărimii 
populației rezidente, Doljul se situează 
pe locul 9 în ierarhia județelor. 
Statisticile arată că populația din Dolj 
este din ce în ce mai bătrână.

„Fenomenul de îmbătrânire s-a 
accentuat, vârsta medie a populației 
rezidente pentru județul DOLJ 
crescând la 43,2 ani (față de 41,8 
ani la RPL2011). Față de vârsta medie 
pe țară, vârsta medie a judeţului 
nostru este mai mare cu 0,8 ani (42,4 
ani). În ierarhizarea județelor după 
vârsta medie la RP12021, județul 
DOLJ se plasează pe locul 20. În 
cadrul Regiunii SUD-VEST OLTENIA 
din care face parte şi județul nostru, 
vârsta medie este de 43,7 ani, județul 
nostru poziționându-se pe locul întâi”, 
transmite Direcția Județeană de 
Statistică Dolj.

I n d i c e l e  d e  î m b ă t r â n i r e 
demografică (numărul persoanelor 
vârstnice de 65 ani şi peste care 
revine la 100 de persoane tinere, 
sub 15 ani), în județul Dolj, este 
de 133,5 persoane vârstnice la 100 
persoane tinere, mai mare decât 
media naţională de 121,2 persoane 
vârstnice la 100 persoane tinere cu 
12,3.

„Fenomenul de îmbătrânire 
demografică este relevat şi prin 
prisma raportului de dependență 
demografică care, pentru județul 
nostru are valoarea de 56,6 persoane 
tinere şi vârstnice la 100 persoane 
adulte, mai mare decât raportul 
de dependență demografică la 
nivel național de 55,5 persoane 
tinere şi vârstnice la 100 persoane 
adulte”, după cum se menționează 
în comunicatul Direcției Județene de 
Statistică.

Referitor la municipii, oraşe şi 
comune, în cadrul județului Dolj, 
localitățile care au câştigat cel mai 
mare număr de locuitori între cele 
două recensăminte sunt: comuna 
Malu Mare, care a ajuns la o populație 
de 7.548 persoane (cu 3.768 persoane 
mai mult decât în 2011), comuna 
Cârcea, cu o populație rezidentă de 

4.644 persoane (cu 1.220 persoane 
mai mult decât în 2011) şi comuna 
Șimnicu de Sus, cu o populație 

rezidentă de 5.733 persoane (cu 
1.106 persoane mai mult decât în 
2011).
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Ștabii din județ s-au dus să primească 
indicații prețioase de la ministrul Petre Daea

La invitația ministrului Petre 
Daea, prefectul de Mehedinți Alin 
Isuf, împreună cu Ionică Negru, 
v i c ep re șed i n t e l e  Cons i l i u l u i 
Județean Mehedinți, au luat parte 
la prezentarea Planului Național 
Strategic 2023 - 2027, în cadrul 
„Caravanei cunoașterii” organizată 
de către Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale.

Planul a fost prezentat în amănunt 
de către ministrul Petre Daea, fiind 
un instrument extrem de util pentru 
accesarea fondurilor europene de 
către fermieri și societățile agricole. 
Absorbția celor 15,8 miliarde de 
euro repartizați României ar duce 
la crearea a circa 12.000 locuri de 
muncă și implicit, la dezvoltarea 
sectorului agricol cu beneficii multiple 
în economia românească.

„În alocuțiunea rostită, prefectul 
Alin Isuf a mulțumit ministrului 
Petre Daea  pentru inițiativa de 

Tânăr din Șimian, încătușat 
de poliția rutieră

La data de 30 ianuarie a.c., ora 
17.38, polițiștii Secției Poliție Rurală 
Șimian au depistat, în trafic, un 
bărbat de 22 de ani, din comuna 
Șimian, în timp ce conducea un 
autovehicul, în localitatea Erghevița, 
fără a poseda permis de conducere 
pentru vreo categorie de vehicule.

Totodată, în urma verificărilor, 
polițiștii au stabilit faptul că plăcuța de 
înmatriculare aplicată autovehiculului 
condus de bărbat ar fi fost atribuită 
unui alt autovehicul, acesta fiind 
radiat din data de 23 mai 2022.

Bărbatul a fost reținut pentru 
24 de ore, urmând să fie prezentat 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Drobeta Turnu Severin cu propunere 
de luare a unei alte măsuri. Se 
continuă cercetările sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de punerea 
în  c i rcu laț ie  sau conducerea 
unui vehicul neînmatriculat și 
conducerea unui vehicul fără permis 

de conducere.

Dosar penal și pentru un 
bețivan din Bâcleș
Polițiști din cadrul Secției Poliție 

Rurală Strehaia au depistat, în 
trafic, un bărbat de 53 de ani, din 
comuna Bîcleș, în timp ce conducea 
un autovehicul, pe DJ 606B, în 
localitatea Corzu, după ce ar fi 
consumat băuturi alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul alcooltest care a indicat 
o valoare de 0,97 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, acesta fiind condus 
la o unitate medicală pentru a-i fi 
recoltate probe biologice în vederea 
stabilirii alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit dosar 
penal, sub aspectul săvârșir i i 
infracțiunii de conducerea unui 
vehicul sub influența alcoolului sau 
a altor substanțe.

Iulian Gogonea

Încă un lot de șoferi prinși 
drogați sau beți la volan

În u l t ime l e  o re  po l i ț i ș t i i 
mehedințeni de la rutieră au reținut 
în vederea suspendării sau anulării 
35 de permise de conducere și au 
retras 12 certificate de înmatriculare. 
Mulți dintre șoferii care au călcat pe 
bec au fost prinși beți sau drogați. 
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier 
al IPJ Mehedinți au depistat, în 
trafic, un bărbat de 31 de ani, 
din comuna Gîrla Mare în timp ce 
conducea un autoturism pe DN 56 
C, în localitatea Gruia, după ce ar fi 
consumat substanțe psihoactive.

Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul DrugTest care a indicat 
o valoare pozitivă la canabis, acesta 
fiind condus la o unitate medicală 
pentru recoltarea de mostre biologice.

În cauză, a fost întocmit dosar 
penal, sub aspectul săvârșir i i 
infracțiunii de conducerea unui vehicul 
sub influența alcoolului sau a altor 
substanțe.

 
Prins beat la Șiroca
La data de 27 ianuarie a.c., ora 

20.30, polițiștii din cadrul Secției Poliție 
Rurală Izvoru-Bârzii au depistat, în 
trafic, un bărbat de 54 de ani, din 
comuna Godeanu în timp ce conducea 
un autoturism pe DJ 670, în localitatea 
Șiroca, după ce ar fi consumat băuturi 
alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul alcooltest care a indicat 
o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, acesta fiind condus la o 
unitate medicală pentru recoltarea de 
mostre biologice în vederea stabilirii 
alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de 
conducerea unui vehicul sub influența 
alcoolului sau a altor substanțe.

 
Prins beat la Bucura  
La data de 29 ianuarie a.c., ora 

20.30, polițiștii din cadrul Poliției 
orașului Vânju Mare au depistat, 

în trafic, un bărbat de 56 de ani, 
cetățean bulgar, în timp ce conducea 
un ansamblu de vehicule pe DN 56 
A, în localitatea Bucura, după ce ar fi 
consumat băuturi alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul alcooltest care a indicat 
o valoare de 0,59 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, acesta fiind condus la o 
unitate medicală pentru recoltarea de 
mostre biologice în vederea stabilirii 
alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
conducerea unui vehicul sub influența 
alcoolului sau a altor substanțe.

„În ultimele 72 de ore, poliţiştii 
mehedințeni au acţionat pentru 
impunerea respectării legislației rutiere 
și prevenirea accidentelor de circulație.

Ofiţerii şi agenţii de poliţie au 
urmărit conştientizarea conducătorilor 
de autovehicule şi a pasagerilor 
asupra importanţei utilizării centurii 
de siguranţă, respectarea prevederilor 
legale privind regimul de viteză, 
circulaţia pietonilor, bicicliștilor, 
depăşirea, acordarea de prioritate, 
constatând 422 de abateri la regimul 
circulaţiei pe drumurile publice.

Au fost sancţionaţi 75 de conducători 
auto care au depăşit viteza legală pe 
diferite sectoare de drum și 49 care nu 
au purtat centura de siguranţă.

Totodată, au fost sancționați 19 
pietoni.

Valoarea totală a sancţiunilor 
aplicate este de peste 97.000 lei.

Au fost reţinute în vederea 
suspendării sau anulării 35 de permise 
de conducere și au fost retrase 12 
certificate de înmatriculare.

Pentru contracararea aspectelor 
negative în trafic şi prevenirea 
accidentelor de circulaţie, poliţia rutieră 
va continua acţiunile şi controalele pe 
sectoarele de drum din municipiu și 
județ”, a anunțat IPJ Mehedinți.

Iulian Gogonea

a derula această activitate în 
județul Mehedinți și și-a exprimat 
disponibilitatea, ca prin structurile 
de specialitate, Instituția Prefectului 
din Județul Mehedinți să acorde 

spr i j inul necesar autor i tăț i lor 
administrației publice locale pentru 
atragerea unor sume cât mai 
mari în județul nostru”, a anunțat 
Prefectura Mehedinți.
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Drăgășaniul va avea iluminat modern. 
360 de lămpi cu LED

Iluminatul public modern este una 
dintre noile devize ale municipiului 
Drăgășani. Potrivit gazetavalceana.ro, 
primarul Cristian Nedelcu a anunțat, 
zilele trecute, că a semnat ordinul 
de începere a proiectului „Programul 
privind sprijinirea eficienței energetice 
și a gestionării inteligente a energiei 
în infrastructura de iluminat public 
în municipiul Drăgășani”. Lucrările 
constau în montarea a peste 360 de 
aparate de iluminat stradale cu LED 
în municipiul Drăgășani.

Totodată, pe centura orașului se 
lucrează intens la extinderea rețelei de 
iluminat public, pe partea din strada 

Regele Ferdinand spre Bârsanu cu 
ieșire în Tudor Vladimirescu. Primarul 
Nedelcu spune că a verificat în teren 
cum se desfășoară lucrările, iar „în 
momentul de față se amplasează 
stâlpii și urmează instalarea sistemului 
de iluminat”.

Primarul municipiului Drăgășani 
a anunțat, recent, că a dat startul 
și altor proiecte importante, unul 
dintre acestea fiind instalarea de 
panouri fotovoltaice la Cinema 3D 
Drăgășani. Investiția va asigura 
reducerea costurilor de funcționare 
a obiectivelor aflate în administrația 
Primăriei municipiului Drăgășani. De 
asemenea, se vor monta astfel de 
panouri și pe acoperișul Centrului 
de Asistență Socială, potrivit sursei 
citate.

Acțiuni anti bullying, în școli

Polițiștii vâlceni au profitat de ziua 
de 30 ianuarie, Ziua Internaţională 
pentru Nonviolenţă în Şcoală și au 
mers în fața elevilor pentru a le vorbi 
despre bullying și cyberbullying. La 
acțiune au participat și Asociația 
Vâlceană a Elevilor și Consiliul 
Județean al Elevilor din Vâlcea.

„Bullyingul este un comportament 
social nedorit sau agresiv manifestat 
de către o persoană față de o altă 
persoană, comportament care reflectă 
un dezechilibru real sau perceput de 
putere între cele două și care are drept 
consecință atingerea demnității ori 
crearea unei atmosfere de intimidare, 
ostile, degradante, umilitoare sau 
ofensatoare ce vizează aspecte de 
discriminare sau excludere socială.

Cyberbullyingul este reprezentat 
de fenomenul de bullying realizat prin 
intermediul tehnologiei moderne, 
precum rețelele de socializare.

De asemenea, în contextul 
utilizării rețelelor de socializare de 
către majoritatea tinerilor, șansele ca 
aceștia să devină victime ale traficului 

de persoane cresc exponențial, iar 
conștientizarea și informarea cu 
privire la aceste fenomene constituie 
primul pas în protejarea copiilor.

În acest context, polițiștii din cadrul 
Biroului Siguranță Școlară, S.O.P., 
B.A.P.C., Poliţiei mun. Râmnicu Vâlcea 
- B.O.P. şi P.P. Mihăeşti, împreună cu 
Asociația Vâlceană a Elevilor și Consiliul 
Județean al Elevilor din Vâlcea, au 
organizat și desfăşurat acţiuni educativ-
preventive în mediul școlar din județul 
Vâlcea, pentru prevenirea bullyingului - 
cyberbullyingului, a actelor cu violență, 
cu accent pe delincvența juvenilă și 
victimizarea minorilor.

Ziua de 30 ianuarie reprezintă Ziua 
Internaţională pentru Nonviolenţă în 
Şcoală, la nivel național derulându-se 
acțiuni pentru creșterea gradului de 
siguranță a elevilor și a personalului 
didactic, precum și prevenirea 
delincvenței juvenile în incinta și 
în zonele adiacente unităților de 
învățământ preuniversitar”, au spus 
oamenii legii. 

Alexandru NICA

Șoferii de transport persoane, 
verificați de polițiști

Polițiștii vâlceni au efectuat marți 
dimineață controale care au vizat 
transportul public de persoane. 
Oamenii legii au acordat 15 sancțiuni 
contravenționale, în valoare de peste 
12 mii de lei.

„Acțiunea a vizat verificarea 
legalității transporturilor rutiere 
publice de persoane, prin:

-  v e r i f i c a r e a  d e ţ i n e r i i 
documentelor necesare efectuării 
transportului public de persoane de 
către operatorul de transport şi de 
conducătorul auto;

- verificarea respectării traseului 
şi a graficului de circulaţie cu opririle 
aferente.

- respectarea capacităţii maxime 
de încărcare ale autovehiculelor de 
transport persoane, avându-se în 
vedere situaţiile în care persoanele 
sunt transportate în picioare;

- verificarea respectării numărului 
maxim de locuri pe scaune prevăzute 
în certificatul de clasificare al 
autovehiculului, faţă de numărul 
maxim de locuri prevăzut în certificatul 
de înmatriculare al autovehiculului, 
după caz;

-  t e s t a r e a  a l c o o l s c o p  a 
conducătorilor de autovehicule care 
efectuează acest gen de transport;

- valabilitatea inspecţiei tehnice 
periodice a autovehiculului;

- depistarea activităților ilegale de 
transport rutier de persoane.

În cadrul activităților desfășurate, 
polițiștii au aplicat 15 sancţiuni 
contravenţionale, în valoare totală de 
12.160 de lei, au reținut un certificat 
de înmatriculare, 1 copie conformă a 

licenței de transport și 2 plăcuțe cu 
numere de înmatriculare”, potrivit 
IPJ Vâlcea.

Oamenii legii au depistat inclusiv 
șoferi de transport public, care nu 
dețineau actele necesare activității.

„La data de 31 ianuarie a.c., în jurul 
orei 06.30, polițiștii Serviciului Rutier 
au depistat un bărbat în vârstă de 
45 ani din comuna Nicolae Bălcescu, 
județul Vâlcea în timp ce conducea un 
microbuz pe DN7 în localitatea Milcoiu, 
efectuând transport public de persoane 
în contul unui operator de transport 
fără a deține copie conformă a licenței 
de transport.

Operatorul de transport a fost 
sancționat contravențional conform 
H.G. nr. 69/2012, fiindu-i suspendat 
dreptul de a utiliza autovehiculul 
pentru o perioadă de 6 luni.

De asemenea, i-a fost reținut 
cer t i f i ca tu l  de  înmatr i cu la re 
ș i  p lăcuțe le cu numere le de 
înmatriculare.

Tot la data de 31.01.2023, ora 
08.00, polițiștii Serviciului Rutier 
l-au depistat pe numitul MME de 37 
ani din Tg. Jiu în timp ce conducea 
Mercedes Vito înmatriculat București, 
în timp ce efectua transport public 
de persoane în regim de închiriere 
în contul unei societăți comerciale 
din București, fără a deține certificat 
de atestare a pregătirii profesionale.

Societatea comercială a fost 
sancționată contravențional conf. 
LG 38/2003, fiindu-i reținută copia 
conformă a autorizației de transport”, 
au mai spus polițiștii.

Alexandru NICA
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Sediul Poliției Novaci, reabilitat prin PNRR

Sediul Poliției orașului Novaci va 
fi reabilitat prin PNRR. Contractul de 
finanțare a fost deja semnat, fiind 
vorba despre o investiție de aproape 
1,6 milioane lei.

Astfel, potrivit unui comunicat 
de presă al Poliției Gorj, la data de 
15 decembrie 2022 a fost semnat 
contractul de finanțare al proiectului 
„Reabilitarea și modernizarea în 
vederea creșterii eficienței energetice 
a clădirii Poliției orașului Novaci”, 
nr. C5-B2.2.b84, în cadrul Planului 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă/
Componenta 5 - Valul renovării/
Axa 2 - Schema de Granturi pentru 
eficienţă energetică în clădiri publice/
Operaţiunea B.2. - Renovarea 
energetică moderată sau aprofundată 
a clădirilor publice, care urmăreşte 
obiectivele generale ale Mecanismului 
de Redresare şi Rezilienţă (MRR), 
mecanism creat la nivelul Uniunii 
Europene ca instrument financiar 
temporar.

Componenta C5 - Valul Renovării 
își propune îmbunătățirea fondului 
c on s t r u i t  p r i n t r - o  abo rda re 
integrată a eficienței energetice, a 

consolidării seismice, a reducerii 
riscului la incendiu și a tranziției 
către clădiri verzi și inteligente, 
conferind respectul cuvenit pentru 
estetică și calitatea arhitecturală 
a acestuia,  dezvoltarea unor 
mecanisme adecvate de monitorizare 
a performanțelor fondului construit și 
asigurarea capacității tehnice pentru 
implementarea investițiilor.

Proiectul este implementat, în 
parteneriat, de către Ministerul 
Afacerilor Interne, în calitate de 
Lider de parteneriat, cu Inspectoratul 
de Poliție Județean Gorj, având 
calitatea de Partener 2 (Beneficiar). 
Valoarea totală a proiectului (cu TVA) 

este de 1.581.663,51 lei, din care 
1.329.129,00 lei valoarea eligibilă 
din PNRR și 252.534,51 lei valoarea 
TVA aferentă cheltuielilor eligibile 
din PNRR.

Implementarea proiectului se va 
realiza în perioada 15 decembrie 
2022 - 15 iunie 2024. Obiectivul 
proiectului urmărește îndeplinirea 
standardelor și cerințelor Uniunii 
Europene, coroborat cu necesitatea 
mondială de a reduce consumul de 
energii convenționale, reducerea 
emisii lor de dioxid de carbon, 
reducerea cheltuielilor cu utilitățile 
și, implicit, protejarea mediului 
înconjurător.

Reabilitarea sediului Poliţiei 
Oraşulu i  Novac i  reprez intă o 
opo r tun i t a t e  ma jo ră  pen t ru 
modernizarea durabilă a fondului 
construit existent. De asemenea, 
creşterea eficienţei energetice în 
energia primară poate contribui 
semnificativ la asigurarea unei 
performanţe energetice crescute 
a clădirii, aşa cum cere Directiva 
2012/27/UE pr iv ind ef ic ienţa 
energetică.

Pr in real izarea obiect ivului 
de invest i ț ie  „Reabi l i tarea ș i 
modernizarea în vederea creșterii 
eficienței energetice a clădirii Poliției 
orașului Novaci” se urmărește 
reducerea consumului anual specific 
de energie finală pentru încălzire 
cu 72,2% kWh/mp/an, reducerea 
consumului de energie primară 
tota lă cu 78,6% kWh/mp/an, 
reducerea nivelului anual estimat 
al gazelor cu efect de seră la 
sfârșitul implementării proiectului la 
60,9%kgCO2/mp/an. Acest apel de 
proiecte este gestionat de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, finanţat din fonduri 
europene prin Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă al României 
şi din fonduri naţionale.

Accident feroviar grav, la Turceni. Un bărbat a 
rămas încarcerat

Un accident feroviar grav a avut 
loc marți, 31 ianuarie, pe raza oraşului 
Turceni. Un tractor a fost lovit de o 
drezină. Din primele informații, o 
persoană a fost încarcerată.

Este vorba despre un bărbat de 

42 de ani, conducătorul tractorului. 
Acesta a fost găsit încarcerat, dar 
conştient. Pompierii au intervenit 
rapid pentru descarcerarea victimei, 
acesteia fiindu-i acordate îngrijiri 
medicale la fața locului, ulterior fiind 

transportată de către echipajul SAJ 
GORJ la Spitalul Orășenesc Turceni.

Echipajele de pompieri din cadrul ISU 
GORJ au intervenit pentru gestionarea 
situaţiei de urgenţă. La faţa locului 
s-au deplasat trei autospeciale pentru 

descarcerare, un container multirisc și 
o ambulanță SMURD din cadrul Secției 
de Pompieri Turceni și Detașamentul 
de Pompieri Târgu Jiu, precum și două 
ambulanțe SAJ Gorj.

Claudia GROSU

Preșcolarii de la Grădinița „Samariteanul”, daruri 
pentru Spitalul Județean Târgu Jiu

Cadrele medicale și auxiliare, 
dar și pacienții Secțiilor Obstetrică-
Ginecologie și Neonatologie din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Târgu Jiu au primit daruri din 
partea preșcolarilor de la Grădinița 
„Samariteanul” din Târgu-Jiu.

Micuții participă la un proiect 
interjudețean denumit „ȘI EU VREAU 
SĂ AJUT!”, iar în cadrul acestuia, 
în fiecare lună, copiii, sprijiniți de 
cadrele didactice și de părinți, ajută 
anumite persoane prin rugăciuni 
și mici atenții care arată apreciere, 
admirație și respect.

În luna ianuarie, cadrele didactice 

au discutat cu cei mici despre 
miracolul venirii lor pe lume și 
astfel, preșcolarii au aflat despre 
personalul medical care sprijină 
viața și ajută mămicile să aducă 
pe lume bebelușii. Așa că au decis 
să își arate recunoștința față de 
medicii și asistentele medicale din 
Secțiile Obstetrică-Ginecologie și 
Neonatologie din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu.

Astfel, ieri, cadrele medicale 
au primit vizita reprezentanților 
Grădiniței „Samariteanul” Târgu 
Jiu, care le-au înmânat darurile și 
felicitările preșcolarilor.

„ La  g răd in i ț ă  s -au  f ă cu t 
rugăciuni, împreună cu preșcolarii, 
pentru personalul medical de la 
Secțiile Neonatologie și Obstretică-
Ginecologie. De asemenea, părinții 
au fost motivați să discute cu copiii 
despre personalul care i-a îngrijit 
atunci când aceștia au venit pe lume 
și toți părinții care au dorit, au scris o 
scrisoare de apreciere și mulțumire, 
la care au adăugat poza copilului, și 
au adresat-o cadrului medical dorit.

Am venit la Spitalul Județean 
de Urgență Târgu Jiu și am adus 
aceste daruri din suflet, scrisorile de 
apreciere, desenele create de copii, 

felicitările, le-am dat fiecărui cadru 
medical și auxiliar de la aceste două 
secții, din partea grădiniței. Cu toții 
am contribuit: cadre didactice, părinți 
și preșcolari. De asemenea, cadrele 
didactice împreună cu părinții au 
pregătit și o mică atenție pentru 
mamele care vor naște în perioada 
următoare: jucării confecționate 
manual, deosebite, cu mesaje de 
mulțumire și pro-viață și felicitări”, 
a spus profesorul Tabita Botănel, 
directorul Grădiniței „Samariteanul” 
din municipiul Târgu Jiu.

Claudia GROSU
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Peste 100 de elevi bolnavi, după vacanță. 
25 de cazuri de pediculoză

Peste 100 de elevi au fost depistați 
cu diverse cazuri de îmbolnăvire, 
după vacanța de iarnă. Dintre aceștia, 
25 au fost depistați cu pediculoză și 
aproape 50 cu diverse boli infecțioase.

Potrivit reprezentanților DSP, la 
începutul școlii au fost examinați 
peste 41.000 de elevi.

„În urma triajului epidemiologic 
efectuat după vacanța de iarnă 
a anului școlar 2022/ 2023, în 
unităț i le de învățământ de la 
n ive lu l  județu lu i  Ol t ,  au fost 

examinați un nr. de 41.622 (45.651 
copii înscriși) preșcolari și elevi, 
ocazie cu care au fost depistate un 
nr. de 115 cazuri de îmbolnăviri, 
după cum urmează: 25 cazuri de 
pediculoză; 14 cazuri cu micoze; 
27 cazuri cu angine; 49 cazuri cu 
alte boli infecțioase.

După prelucrare, din cele 25 cazuri 
de pediculoză, cu ocazia recontrolului 
efectuat la 7 zile de la depistare, au 
rămas în evidență 4  cazuri (în mediul 
rural), acestea urmând a fi rezolvate 
ulterior. Infestarea cu acești paraziți 
este favorizată de neglijarea regulilor 
minime de igienă individuală”, potrivit 
DSP Olt.

Târg de adopții la Sărăcești

Iubitorii de animale sunt invitați 
sâmbătă, 4 februarie 2023, la sediul 
Adăpostului Sărăcești, unde Primăria 
Slatina, prin Serviciul public de 
gestionare a câinilor fără stăpân, va 
organiza un târg de adopţii canine.

Adăpostul Sărăcești este situat pe 
strada Prunilor, nr.8 (fostul poligon). 
Târgul va avea programul între orele 10 -  
14, iar în cazul în care în ziua târgului, 
până la ora 10, timpul este nefavorabil, 
acesta se anulează urmând a se 
reprograma.

Acte necesare în vederea adopției 
conf. art 8 alin 3 din Ordonanța de 
urgență nr 155/2001

Persoanele fizice pot adopta în 
următoarele condiții:

- vârsta peste 18 ani;
- dovada domiciliului unde va fi 

îngrijit câinele;
- copie BI/CI;
- dovadă venit (adeverință salariat/

extras cont/talon de pensie).
Adopția de către ONG-uri și alte 

persoane juridice
- Dovada spațiului de cazare

- contract de închiriere sau contract 
de comodat a spațiului

- act proprietate
- copie CUI
- delegație
- ștampilă
- autorizația ANSVSA
Obligațiile Serviciului de Gestionare 

a Câinilor fără Stăpân în vederea 
adopției:

- Să sterilizeze și să deparaziteze 
intern și extern câinele,

- Să identifice câinele și să 
centralizeze datele proprietarului,

- Să înscrie noul proprietar în RECS,
- Să vaccineze antirabic câinele și 

să aducă la cunoștința proprietarului 
obligativitatea vaccinării anuale.

Toate procedurile efectuate de 
Serviciului de Gestionare a Câinilor 
fără Stăpân în vederea adopției SUNT 
GRATUITE: sterilizare, microcipare, 
deparazitare, vaccin antirabic, carnet 
de sănătate, introducere în RECS.

Persoanele care nu au cum să facă 
dovada veniturilor nu pot adopta.

Alexandru NICA

Șoferii de transport public, 
verificați de polițiști

Marți dimineață, poliţiştii rutieri 
din cadrul Inspectoratului de Poliție 
Județean Olt au desfăşurat, pe 
drumurile publice din județ, acţiuni 
pentru verificarea modului în care se 
efectuează transporturile publice de 
persoane. Oamenii legii au testat cu 
etilotestul toți șoferii trași pe dreapta.

„Acțiunea a vizat verificarea 
legalității transporturilor rutiere 
publice de persoane, prin verificarea 
deţinerii documentelor necesare 
efectuării transportului public de 
persoane de către operatorul de 
transport şi de conducătorul auto, 
verificarea respectării traseului 
şi a graficului de circulaţie cu 
oprir i le aferente, respectarea 
capacităţii maxime de încărcare 
ale autovehiculelor de transport 
persoane, avându-se în vedere 
situaţiile în care persoanele sunt 
transportate în picioare și verificarea 
valabi l i tăț i i  inspecţiei tehnice 
periodice a autovehiculului.

Polițiștii au testat cu aparatul 
et i lotest toț i  conducător i i  de 
autovehicule care efectuează 
acest gen de transport, în vederea 
identificării conducătorilor care au 
consumat băuturi alcoolice.

Astfel de activități vor continua pe 
tot parcursul zilei pentru prevenirea 
și combaterea principalelor cauze 
generatoare de accidente rutiere și au 
ca scop impunerea respectării normelor 
rutiere de către toți participanții la trafic 
și depistarea activităților ilegale de 
transport rutier de persoane.

Pentru a evita implicarea în 
evenimente rutiere, poliţiştii le 
recomandă participanților la trafic 
să respecte cu strictețe regulile de 
circulație, să păstreze permanent 
distanţa de siguranţă în mers, să 
adapteze viteza de deplasare la 
condițiile meteo și de trafic și să nu se 
angajeze în efectuarea de manevre 
riscante”, potrivit IPJ Olt.

Alexandru NICA
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Centru de simulare pentru dobȃndirea abilităţilor clinice, 
la UMF Craiova

Universitatea de Medicină și 
Farmacie (UMF) Craiova va construi 
un Centru de simulare pentru 
dobândirea abilităţilor clinice. Clădirea 
în care va fi construit centrul aparține 
Spitalului Județean de Urgență (SJU) 
din localitate și, printr-un proiect care 
urmează să fie votat de consilierii 
județeni, va trece din proprietatea 
SJU în cea a Ministerului Educației.

„Terenul este în prezent liber de 
construcţii, el fiind ocupat anterior de 
căminul de medici care, nemaifiind 
funcţional şi aflȃndu-se într-o stare 
avansată de degradare, a fost 
demolat. Universitatea de Medicină 
şi Farmacie din Craiova intenționează 
să construiască pe acest teren, prin 
accesarea fondurilor europene, 
un „Centru de simulare pentru 

dobândirea abilităţilor clinice”, se 
arată în proiectul CJ.

UMF dorește, ca prin realizarea 
acestui proiect, să ofere studenților 
metode ultramoderne de învățământ. 
Potrivit consilierilor județeni, studiile 
clinice întreprinse în ultimii zece ani au 
demonstrat eficienţa simulatoarelor 
în realizarea obiectivelor diferitelor 
discipline medicale. Totodată s-au 
constatat îmbunătăţiri semnificative 
ale actului medical şi scăderea 
importantă a costurilor. Centrul va fi 
dotat cu echipamente performante, 
iar relevanța acestuia vizează inclusiv 
viitorul Spital Regional care va fi 
construit la Craiova.

„Prin realizarea unui astfel de 
proiect se urmăreşte creşterea 
siguranţei pacientului şi a actului 
medical prin oferirea de metode 
ultramoderne de învăţământ care 
să permită personalului medical să 
îşi însuşească şi să îşi consolideze 
aptitudinile practice şi abilităţile non-
tehnice într-un cadru organizat, ce 
reproduce fidel realitatea clinică, 

sub supravegherea instructorilor 
competenţi, după un program bine 
structurat care respectă cerinţele 
curriculare în vigoare. Studiile clinice 
întreprinse în ultimii zece ani au 
demonstrat eficienţa simulatoarelor 
în realizarea şi evaluarea obiectivelor 
primare ale diferitelor discipline 
medicale, s-au constatat îmbunătăţiri 
semnificative ale actului medical şi 
scăderea importantă a costurilor 
asociate malpraxisului, astfel încât 
facultăţi şi centre medicale de renume 
mondial au încorporat simularea 
medicală în procesul de educaţie şi de 
certificare. Astfel, se doreşte realizarea 
unei clădiri noi în care să funcţioneze 
Centrul de simulare şi dotarea acestuia 
cu echipamente performante, care 
să asigure un proces educaţional 
inovativ şi să acopere toate disciplinele 
medicale, toate procedurile şi tehnicile 
inovative utilizate în practica medicală, 
conform noilor circuite propuse în 
viitorul Spital Regional”, se mai arată 
în proiectul CJ Dolj.

Alexandru NICA

Încă un an, încă o jumătate de milion 
pentru Catedrala din Craiovița Nouă

Mitropolia Olteniei 
primește și în acest an 
bani pentru construcția 
catedralei din cartierul 
craiovean Craiovița Nouă. 
Tot 500.000 lei. Lucrarea 
începută cu aproape 20 de 
ani în urmă nu pare însă să 
se apropie prea curând de 
final.

Consilierii județeni vor avea de 
votat bugetul Doljului pe acest an, 
în ședința de joi. Din banii doljenilor, 
frumoasa sumă de 500.000 lei, la fel 
ca și anul trecut, la fel ca și în anii 
trecuți, va merge către Mitropolia 
Olteniei pentru catedrala pe care o 
construiește din 2006 în cartierul 
craiovean Craiovița Nouă.

„(…)în vederea realizării proiectului 
„Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul 
Craiova”, se aprobă transferul sumei 
de 500 mii lei Mitropoliei Olteniei -  

Arhiepiscopia Craiovei pentru 
continuarea finanţării lucrărilor”, 
se arată în proiectul supus votului 
consilierilor județeni.

Consiliul Județean Dolj are de 
mulți ani un parteneriat cu Mitropolia 
prin care aproape în fiecare an i-a 
alocat bani pentru acest proiect.

Construcţia Catedralei „Sfântul 
Ioan Botezătorul” din cartierul 
Craioviţa Nouă a început iniţial în 
1990. Piatra de temelie a fost pusă, în 
luna martie, de mitropolitul de atunci 
al Olteniei, IPS Nestor Vornicescu. S-a 
reuşit turnarea fundaţiei, însă lucrările 
au fost abandonate din lipsă de 
fonduri. În 2006, Mitropolia Olteniei a 
hotărât reluarea construcţiei. Milioane 
de lei au curs de atunci către biserică. 
Numai Consiliul Județean a contribuit, 
prin parteneriatul încheiat în 2007, cu 
peste 4 milioane lei, până acum. Cu 
bani a contribuit de-a lungul timpului 
și Primăria Craiova, dar și enoriașii. 
Despre ce sume este vorba în total 
și ce s-a întâmplat cu banii mai exact 
știu doar cei de la Mitropolie, fiind 
foarte secretoși când vine vorba 

despre a da socoteală. Cert este că 
lucrările nu par a fi finalizate prea 
curând.

În urmă cu șase ani, reprezentanții 
Mitropoliei spuneau într-o informare 
transmisă unui consilier județean 
că, pentru finalizarea Catedralei „Sf. 
Ioan Botezătorul” mai este nevoie 
de e 7,6 milioane de lei: „Conform 
devizului general actualizat, valoarea 
lucrărilor rămase de executat este de 

7.617.273 lei, reprezentând lucrări de 
arhitectură etapa finală (acoperiș, 
tâmplărie), introducerea instalațiilor 
electrice, termice, sanitare, de 
utilizare gaze naturale, ventilație 
climatizare, sonorizare, efracție, 
amenajare spații verzi, utilaje și 
echipamente tehnologice, precum și 
împrejmuirea”. Probabil că suma nu 
a fost atinsă și de aceea nu se mișcă 
mai nimic pe șantier…
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HOROSCOP
Astazi vei realiza anumite 

chestii cum ar fi : seful tau 
nu este mai inteligent decat 
tine! Deci, nu te lasa prea 
intimidat de anumite titluri 
sau clasamentul oficial chiar 
acum. 

Ai multe talente. Energia 
as t ra la  de  as taz i  i nd i ca 
faptul ca abilitatile tale vor 
fi rasplatite. Felicitari! Cu 
siguranta ai lucrat mult si 
din greu pentru a iti atinge 
obiectivele.

Probabil ca un talent ascuns 
de al tau va fi dezvaluit astazi. 
Acest lucru s-ar putea transforma 
in ceva mai concret, cum ar fi un 
roman. Poate ca incepi sa iti dai 
seama cat de mult te bucuri de 
procesul creativ. 

In aceasta zi te vei simti 
cam incomplet. 

Se pare ca insomniile din 
ultima vreme te-au cam lasat 
fara forta si vei realiza ca 
nu mai ai nici concentrarea 
necesara. 

Fii pregatit sa revizuiesti 
unele dintre planurile tale in 
ultimul moment. In mijlocul 
unui proiect, vei observa un 
detaliu minuscul neobisnuit, 
care pana acum a scapat de 
ochii tai. 

Daca ai fost in mijlocul unor 
negocieri serioase de afaceri 
pentru o vreme, astazi este o zi 
foarte buna pentru a semna pe 
linia punctata. Ai toate informatiile 
de care ai nevoie si termenii nu iti 
vor fi mai favorabili decat acum.

Astazi te vei simti putin ciudat. 
Eexista posibilitatea ca prietenii sa 
te considere necinstit, dupa ce afla 
ca ai ascuns un detaliu important 
despre ei. Chiar si asa, nu esti nevoit 
sa dai anumite explicatii daca nu 
simti nevoia sa o faci. 

Sentimentul ca cineva 
vine sa te viziteze poate sa 
fie cu tine toata ziua. Intuitia 
ta este probabil corecta, cu 
exceptia unui singur lucru – 
este probabil sa fie mai mult 
de o persoana!

Este posibil sa primesti o 
scrisoare sau un apel telefonic care 
te va impinge in actiune. S-ar putea 
sa iti dai seama cat de aproape esti sa 
atingi un obiectiv pe termen lung si sa 
iti valorifici energia pentru impingerea 
finala pana la linia de sosire.

Pentru a fi fericit si sanatos 
acum, ai nevoie de un pic mai 
multa disciplina si ordine in viata 
ta. Din pacate, nu vei putea sa te 
uiti la altcineva pentru orientarea 
sau pentru intarirea pozitiva pe 
care o cauti chiar acum. 

Poti incerca sa iti oferi sprijinul 
pentru o cauza nobila. Cu toate 
acestea, chiar daca raspandesti 
ideea, dar ceilalti vor dori sa vina 
la tine daca sunt interesati. Ai 
tendinta de a bate oameni la cap 
pentru a face lucrul “corect”. 

O disputa dintre doi colegi 
sau prieteni are potentialul de a 
deveni un pic mai urata astazi, dar 
ar trebui sa rezisti nevoii de a deveni 
mediator. Acum ar trebui sa iesi 
din zona de razboi si sa te indrepti 
spre liniste.

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00 3 ceasuri bune
09:40 Eurovision 2023 
09:45 Teleshopping
10:00 Agrostrategia
11:00 Câştigă România! 
12:00 Teleshopping
12:30 Istorii incredibile 
13:00 Oamenii şi legea 
13:55 Eurovision 2023 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Convieţuiri 
16:55 Mic portret de 
  mari romance 
17:00 Nocturne 
17:55 Zi de zi
18:00 Shakespeare şi 
  Hathaway: 
  detectivi particulari 
18:55 Dincolo de alb şi negru 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 Toxic (12)
22:50 Discover Romania 
23:00 Soția perfectă
23:55 Eurovision 2023 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare 
  şi Hathaway: detectivi 
  particulari
01:55 Toxic (12)
03:25 Sport (R)
03:40 Dincolo de alb 
  şi negru (R)
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)

07:25 Domnisoara 
  Potter
08:55 Luptând 
  cu destinul (15)
10:30 Motanul încălțat (AG)
12:00 Silverstar (12)
13:30 Întâlniri în 
  New York (12)
15:05 Un jurnal 
  pentru Jordan (12)
17:15 Julia 
18:00 Tatăl 
  miresei (12)
20:00 Father Stu (15)
22:05 The Last of Us
23:10 Luptând cu 
  destinul (15)
00:45 Salt-N-Pepa (15)
02:50 Trebuie 
  să crezi (12)
04:25 Întâlniri în 
  New York (12)
06:00 Aviatorul (12)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00 Stiri Sport.ro
07:30 Familia Bundy 
08:30 Seinfeld 
09:30 Ora exacta in sport
12:30 Stiri Sport.ro
13:00 Ce spun românii 
14:00 Familia Bundy 
15:00 Seinfeld 
16:00 Ridiculozaurii 
17:00 Ora exacta in 
  sport (R)
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 5.0 
22:00 S.W.A.T. 
23:00 Aşii amanetului 
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Hawaii 5.0 
01:30 Ora exacta in sport (R)
03:30 Găsit nevinovat 
04:30 Lista neagră 
05:30 La bloc
06:00 Ora exacta in sport (R)

08:00 Povestea de 
  pe insula (R)
09:00 Trei 
  surori (R)
10:00 Sa invingi 
  destinul (R)
12:00 Sunt a 
  nimanui 
13:00 Cununa de 
  lacrimi – povestea
   continua 
15:00 Reteta 
  fericirii 
17:00 Sa invingi 
  destinul
19:00 Iubirea are 
  numele tau 
21:00 Povestea de 
  pe insula 
22:00 Trei surori 
23:00 Dragoste în 
  alb-negru 
00:00 Sunt a 
  nimanui (R)
01:00 Povestea 
  de 
  pe insula (R)
02:00 Trei 
  surori (R)
03:00 Cununa de 
  lacrimi – 
  povestea
   continua (R)
05:00 Dragoste în 
  alb-negru (AP)
06:00 Iubirea are 
  numele tau (AP)

07:00 Starea 
  naţiei (R)
08:00 Focus 
09:00 Teleshopping
09:30 Exclusiv VIP (R)
11:00 Teleshopping
13:00 Doar pentru 
  iubire (AP)
14:00 Focus 
15:30 Exclusiv VIP 
17:30 Flash monden 
17:55 Sport
18:00 Focus 18 
19:15 Primii castiga - 
  quiz show 
20:00 Un surâs în 
  plină vară (AP)
22:00 Starea naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Fluturele 
  negru (AP)
04:00 Focus 
05:30 Doar pentru 
  iubire (AP)
06:30 Primii castiga - 
  quiz show 

09:00 Tradiţii de la bunica 
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Dragostea găsește o cale 
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Baronii (AP)
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo 
15:45 Vouă 
16:15 Baronii (AP)
17:15 Don Matteo
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2 
20:00 Câinele negru (12)
22:00 Experiment periculos (15)
00:00 Zona de calamitate (12)
02:00 Albumul Naţional 
04:00 Baronii (AP)
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)
06:00 Albumul Naţional 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini pe alese 
09:00 Cum se fabrică ? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la licitaţie 
11:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
12:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
13:00 Maşini pe alese 
14:00 Maşini pe alese
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii
17:30 Bagaje la licitaţie 
18:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
19:00 Cum se fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese 
21:00 Garajul lui Kindig 
22:00 Comori auto 
  recuperate 
23:00 Mașini de 
  milioane 
00:00 Comori 
  arhitecturale 
  recuperate 
01:00 O pradă 
  mortală 
02:00 Test de 
  supravieţuire 
  în doi 
03:00 Garajul lui 
  Kindig 
04:00 Comori auto recuperate
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

08:00 Patinaj artistic: CE Espoo
09:30 Tenis: Australian Open
11:00 Snooker: Home Nations
   Series Shoot Out 
13:00 Formula e: CM Diriyah 
14:00 Schi alpin: CM
15:00 Patinaj artistic: CE Espoo
15:55 Minutul 
16:00 Snooker: Home Nations
   Series Mastersul German 
19:00 Gazda JO: Forţa JO
19:15 Gazda JO: Ben Johnson -  
  Prins doar de adevăr 
20:15 Ciclism: Turul 
  Arabiei Saudite
21:00 Snooker: Home Nations 
  Series Mastersul German 
00:00 PGA tour: Discovery Golf 
00:30 Ciclism: Seria Pro - Turul 
  Comunităţii valenciene 
01:00 Patinaj artistic: CE Espoo
02:30 Snooker: Home Nations 
  Series Mastersul German 

07:00 Aripi 
  frante (AP)
09:00 Știrile 
  Kanal D 
10:00 Casa iubirii 
12:00 Știrile 
  Kanal D 
13:00 În căutarea 
  adevărului 
15:00 Jocul 
  cuvintelor 
  cu Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Totul pentru 
  familia mea (AP)
22:30 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
00:00 Știrile Kanal D (R)
01:00 Casa iubirii (R)
04:30 Pastila de râs (R)
05:00 Știrile Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

07:45 Ultima aventură (AP)
10:15 La bloc 

12:30 Ace Ventura: 
  detectivu’ lu’ pește (AP)
14:15 Crăciun în familie (AP)
16:15 Confesiunile unei 
  mirese (AP)
18:15 La bloc 
20:30 Acum ori niciodată (12)
22:15 Resident Evil: 
  Experiment fatal (15)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

14:00 Mireasa 
16:00 Observator 
17:00 Nu te 
  supăra, 
  frate!
19:00 Observator 
20:30 America
  Express – 
  Drumul Aurului 
00:00 Observator 
00:30 Golden Boy – 
  Dragoste 
  rebela
01:30 Creed II (12)
04:00 Nu te supăra, 
  frate! (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 Batem 
  palma? 
19:00 Ştirile
  Pro Tv 
20:30 Survivor 
  România 
23:30 Ştirile 
  Pro Tv 
00:00 Ultima noapte
01:45 Lecţii de viaţă (R)
02:30 Doctor de bine 
03:00 Vorbeşte lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

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. 

PTAB Galerii Artă Râmnicu VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

08:00 - 11:00

PTAB Parc Industrial 1 Râmnicu VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

14:00 - 17:00

08.02

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2023

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 05 FEBRUARIE 2023

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:

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. 

Cel 20 kV sosire PTCZ Tipograf - străzile: Aleea 
Tipografului, Toamnei, Tipografului, PrimăveriiSlatina08:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ Calibrare Caracal - str. SilozuluiCaracal08:00 - 12:00
Trafo 2 PTCZ Calibrare Caracal - str. SilozuluiCaracal12:00 - 16:00

08.02

PTA 1 Criva de Jos, circuit 1 - străzile: Fundeni, 
Șoseaua Argeşeanu

Criva de 
Jos

09:00 - 16:00PTA Puţ Apă Bârzeşti, PTA Negruleşti 1, PTA 
Negruleşti 3

Bărbăteşti09:00 - 17:00

PTA Mobirom Costeşti (terţ)Costeşti09:00 - 17:00

PTAB Sonda 608 Govora, PTA Curături, PTAB Bloc 1 Govora, PTCZ Bloc 2 Govora - zona centrală, Primărie
Băile 

Govora
08:00 - 11:00

PTA Bârzeşti, PTA Bodeşti 1, PTA Bodeşti 2, PTA 
Bărbăteşti 1, PTA Bărbăteşti 2, PTA Bărbăteşti 3, PTA 
Bărbăteşti 4, PTA Staţie Tratare Pătrunsa (terţ)

Bărbăteşti14:00 - 17:00
03.02

PTA Orleştii de Sus 1, PTA Orleştii de Sus 2, PTA 
Orleştii de Sus 3, PTA Orleştii de Sus 4, PTA Orleştii 
de Jos 2, PTA Vinalcool Orleşti, PTA CAP Orleşti (terţ)

Orleşti09:00 - 17:00

Celula 20 kV plecare PTCZ 6.167 - străzile: C. A. 
Rosetti, Popa Șapcă, Cuza VodăCorabia08:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 36 Ecaterina Teodoroiu - străzile: Cuza 
Vodă, VăilorSlatina08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 35 Ecaterina Teodoroiu - străzile: Cuza 
Vodă, Plevnei, Văilor

Slatina12:00 - 16:00

03.02

PTA Foraj Ciureşti circuit 1Ciureşti09:00 - 17:00

Comercianţii de băuturi care nu se înscriu 
în platforma RetuRO, amendaţi

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, 
a avertizat, marţi, într-o postare pe 
pagina sa de Facebook, că Garda de 
Mediu va da amenzi între 20.000 şi 
40.000 de lei pentru comercianţii de 
băuturi care nu se înscriu în platforma 
RetuRO până pe 28 februarie.

„De la magaz ine le mic i  la 
supermarketuri, de la producătorii de 
apă minerală la sectorul HoReCa, toţi 
producătorii şi comercianţii de băuturi 
trebuie să se înregistreze în baza 
de date a Sistemului de Garanţie-
Returnare”, subliniază ministrul.

Înscrierea este obligatorie şi 
se face pe platforma RetuRO, pe 
site-ul www.returosgr.ro. Astfel, 
comercianţi i ,  producători i  sau 
importatorii de băuturi în ambalaje 
de unică folosinţă din plastic, sticlă 
sau metal, cu volume între 0,1 litri 
şi 3 litri inclusiv, şi cei din domeniul 
HoReCa au obligaţia legală de a se 
înregistra până la pe 28 februarie.

„Nerespectarea acestei obligaţii 

va fi sancţionată de Garda Naţională 
de Mediu cu amendă cuprinsă între 
20.000 şi 40.000 de lei”, precizează 
ministrul.

Acesta aminteşte că, prin Sistemul 
de Garanţie-Returnare (SGR), PET-
urile, sticlele şi dozele de bere nu 
vor mai ajunge în râuri sau să 
polueze terenurile agricole, afectând 
sănătatea noastră, ci vor fi reciclate 
şi reutilizate.

Cetăţenii vor avea de urmat trei 
paşi:

- vor plăti o garanţie de 50 de 
BANI atunci când cumpără o băutură 
de la un comerciant,

- după golirea ambalajului, va 
trebui să îl returneze în orice magazin 
din România,

- în schimbul ambalajului gol, 
consumatorul va primi înapoi, pe loc, 
valoarea garanţiei plătite iniţial.

Sistemul de Garanţie-Returnare va 
deveni funcţional în România începând 
cu data de 30 noiembrie 2023, iar 
de la acel moment, la cumpărarea 
unei băuturi din categoriile apă, 
băuturi răcoritoare, bere, vin sau 
băuturi spirtoase de la un comerciant, 

consumatorii vor plăti o garanţie 
de 0,50 lei, care va fi recuperată 

odată cu returnarea ambalajului, 
informează g4media.ro.
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Victorie pentru tricolorii U18 în 
amicalul cu Cipru

Reprezentativa U18 a României, 
formată din juniori născuți începând 
cu 1 ianuarie 2005, a disputat marți, 
31 ianuarie, primul meci amical din 
cantonamentul din Cipru.

Partida Cipru U18 - România U18, 
disputată pe stadionul din Peyia, a 
fost câștigată de tricolori scorul de 
2-0.

Golurile României au fost marcate 
de Alexandru Melniciuc (min. 42) și 
Robert Bădescu (min. 72).

Echipa României: 23. Răfăilă - 2. 
Aioanei, 20. Tudose, 21. Bădescu, 
3. Benga (17. Vlăsceanu, 88) - 4. 
Costea (19. Gogescu, 88) - 10. Călin 
(5. Cărăușu, 75), 8. Stancovici-cpt. 
(18. Raicu, 88), 6. Banu (13. Cibi, 
75), 11. Dulcea (22. Caragea, 62) -  
9. Melniciuc (7. Răducan, 62). 
Selecționer: Daniel Mogoșanu

Rezerve: 12. Becze - 14. Iurasciuc, 
15. Brășfăleanu, 16. Geană

Următorul meci, tot împotriva 
Ciprului, se va juca tot la Peyia, joi, 
2 februarie, de la ora 14:30.

Lotul convocat de Daniel Mogoșanu 
pentru această acțiune de pregătire 
este următorul:

Portari: Matyas Becze, Vlad 
Răfăilă.

Fundași: Mario Geană, Andrei 

Aioanei, Mario Tudose, Bogdan 
Brășfăleanu, Darius Iurusciuc, Robert 
Bădescu, Denis Benga, Laurențiu 
Vlăsceanu.

Mijlocași: George Gogescu, 
Cosmin Costea, Luca Banu, Fabiano 
Cibi, Alin Raicu, Victor Stancovici.

Atacanți: Adrian Caragea, Patrick 
Dulcea, Codrin Cărăușu, Alberto 

Călin, Iustin Răducan, Alexandru 
Melniciuc.

În toamnă, când va promova la 
categoria de vârstă U19, generația 
2005 va debuta în calificările pentru 
EURO 2024. România face parte din 
grupa 10, alături de Cehia, Finlanda 
și San Marino. Primele două clasate 
din cele 13 grupe împreună cu 

echipa de pe locul 3 cu cele mai 
bune rezultate înregistrate în fața 
primelor două vor obține calificarea la 
Turul de Elită, ultima rundă înaintea 
Campionatului European găzduit 
anul viitor de Irlanda de Nord. Doar 
8 selecționate vor evolua la turneul 
final.

sursa: frf.ro

Echipele României, ultimele pregătiri pentru Winter Cups 
by Dunlop, la Centrul Național de Tenis

Primele două zile ale acestei 
săptămâni au reunit echipele care 
vor reprezenta România la ediția 
2023 a Winter Cups by Dunlop, 
antrenamentele efectuându-se 

la Centrul Național de Tenis din 
București.

La categoria U14 băieți, România 
va juca la Bari (Italia), unde mai sunt 
prezente formațiile reprezentative 

din Belgia, Italia, Lituania, Slovenia, 
Elveția, Albania, Danemarca, Georgia 
și Irlanda, ultimele patru luptând 
pentru două locuri pe tabloul principal.

Echipa U14 de băieți a României 
este formată din Niță Eric Maximmilian, 
Radu Andrei și Badea Laurențiu 
Albert, căpitanul  formației fiind 
Manuel Niculae.

La categoria U14 fete, România va 
juca în grupa de la Pszczyne (Polonia), 
alături de Estonia, Ungaria, Irlanda, 
Polonia și Elveția. Formația noastră le 
are în lot pe Popa Giulia Safina, Boian 
Ștefania Ioana și Pop Gloria, căpitan 
fiind George Ady Avram.

La categoria U16 băieți, România 
va juca la Istanbul, unde se mai afla 
Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, 
Norvegia, Spania și Turcia. Echipa 
noastră, care îl are căpitan pe Daniel 
Dobre, este formată din Ghețu 
Gabriel, Pieleanu Teodor Rareș și 

Berge Nourescu Mateo.
La categoria U16 fete, România va 

juca la Svedala (Suedia), alături de 
Finlanda, Lituania, Norvegia, Slovacia, 
Suedia și Elveția. Echipa noastră 
este formată din Simionescu Diana-
Ioana, Zbrancă Iris și Munteanu Eva 
Andreea, căpitan fiind Paul Franciuc.

Ceremoniile oficiale de deschidere 
vor avea loc joi, 2 februarie, iar 
meciurile de vor disputa în perioada 
3-5 februarie.

sursa: frt.ro
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România U21, în prima urnă 
valorică la tragerea la sorți a 

preliminariilor pentru EURO 2025
Echipa națională Under 21 a 

României își va afla joi, 2 februarie 
2023, adversarii din preliminariile 
Campionatului European 2025, 
găzduit de Slovacia. Tragerea la sorți 
are loc la sediul UEFA de la Nyon, cu 
începere de la ora 10:00.

Tricolorii Under 21 vor începe 
în septembrie un nou drum spre 
turneul final. Selecționata de tineret 
a României va fi în urna 1 valorică la 
tragerea la sorți pentru preliminariile 
EURO U21 2025, turneu ce va fi 
găzduit de Slovacia.

România U21 a devenit în ultimii 
ani o prezență constantă la turneele 
finale U21. În 2019, s-a calificat în 
semifinale dintr-o grupă cu Anglia, 
Franța și Croația. Performanța 
aceasta a reprezentat automat 
și calificarea la Jocurile Olimpice. 
Apoi, în 2021, tricolorii au părăsit 
competiția neînvinși, după remize cu 
Germania și Țările de Jos și victorie 
cu Ungaria, țara gazdă. Acum, anul 
acesta, la EURO 2023, România U21 
va fi prezentă pentru a treia oară 
consecutiv la turneul final, de data 
aceasta în calitate de țară gazdă.

Procedura tragerii la sorți
53 din cele 55 de asociații membre 

UEFA s-au înscris în competiție.
Liechtenstein nu a înscris o echipă 

pentru această competiție, iar Rusia 
este suspendată până la o nouă 
notificare în urma deciziei Comitetului 
Executiv al UEFA din 28 februarie 
2022, care a fost confirmată în 
continuare de Curtea de Arbitraj 

pentru Sport la 15 iulie 2022.
Gazda EURO U21 2025 - Slovacia 

- se califică direct la turneul final și 
nu va face parte din urnele de la 
tragerea la sorți.

Prin urmare, 52 de asociații 
membre UEFA se vor afla în urne.

Extragerea va începe cu formațiile 
din urna a 6-a valorică și se va încheia 
cu cele din urna 1.

Următoarele echipe nu se pot 
afla în aceeași grupă din motive 
geo-politice:

Armenia - Azerbaidjan
Belarus - Ucraina
Gibraltar - Spania
Kosovo - Bosnia și Herțegovina
Kosovo - Serbia

sursa: frf.ro

Federaţiile de canotaj, baschet şi nataţie, cele mai mari 
finanţări iniţiale de la bugetul de stat în 2023

Federaţiile de canotaj, baschet 
şi nataţie vor primi cele mai mari 
finanţări iniţiale de la bugetul de 
stat în 2023, conform anunţului de 

luni, de pe Facebook, al ministrului 
Sportului, Eduard Novak.

Suma alocată finanţării federaţiilor 
sportive din Grupa 1 este de 

103.341.963 lei.
Federaţia Română de Canotaj a 

primit 14.000.291 de lei, Federaţia 
Română de Baschet va beneficia 
de 6,8 milioane de lei de la bugetul 
de stat, iar Federaţia Română de 
Nataţie şi Pentatlon Modern va primi 
6.485.117 lei.

„Finanţarea federaţiilor, de către 
Ministerul Sportului, are în centrul 
său performanţa şi o direcţie de 
dezvoltare pe termen lung.

Am văzut anul trecut rezultate 
frumoase, obţinute nu doar de una, 
ci de mai multe federaţii, iar pentru 
o alocare cât mai echitabilă şi mai 
eficientă a bugetelor pentru noul 
an au fost luaţi în calcul mai mulţi 
indicatori, printre care şi ponderea 
rezultatelor dintr-un sport raportat la 
total. La calcularea punctajelor finale 
ale federaţiilor sportive naţionale 
care administrează sporturi olimpice 
prioritare (individual) s-a ţinut cont 

de următoarele:
• 50% din total puncte - criterii 

de finanţare (13 criterii conform 
metodologiei, fiecare criteriu cu o 
anumită pondere în calculul final)

• 50% din total puncte - medaliile 
obţinute la campionatele mondiale, 
europene, cupe mondiale şi europene 
(fiecare medalie, cu un anumit 
punctaj)

La fel ca anul trecut, finanţarea 
a fost stabilită pentru a menţine 
evoluţiile bune, dar în acelaşi timp 
pentru a suplimenta sprijinul acolo 
unde au apărut noi nevoi, acolo unde 
au existat creşteri exponenţiale la 
nivelul rezultatelor.

Continuăm să susţinem sportul 
românesc şi nevoia sa de creştere 
a finanţărilor, rămânem aproape de 
înalta performanţă!”, a scris Novak.

sursa: primasport.ro
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Patronii fotbalului craiovean sunt 
alături de Pițurcă: „Sper că judecătorul 

îl va lăsa acasă, lângă familie”

Victor Pițurcă a fost reținut, luni, 
de procurorii Direcției Naționale 
Anticorupție, pentru achizițiile de 
măști de protecție făcute pe timpul 
pandemiei de COVID-19. În același 
dosar a fost reținut și directorul 
general al ROMARM, Gabriel Țuțu.

Chiar dacă patronii din fotbalul 
craiovean au avut diferite conflicte 
cu Victor Pițurcă, aceștia sunt alături 
de fostul antrenor de la echipele lor. 
Adrian Mititelu i-a transmis gândurile 
sale bune tehnicianului, pe care speră 
să îl vadă liber, alături de familie, cât 
mai repede.

„După sănătate, libertatea este 
cel mai de preț dar al vieții, din 
păcate se realizează asta când nu o 
mai ai! Noaptea asta, Victor Pițurcă 
și-o petrece la Centrul de Detenție 
București! Nu-i ușor pentru un om de 
67 de ani, nu-i ușor pentru familie, 
apropiați, etc. Dincolo de răutăți 
și polițe mai vechi, ori mai noi, 
suferința unora nu trebuie să însemne 
fericirea altora, indiferent de context 
și circumstanțe. Mi-a fost dușman 
Victor Pițurcă, însă, îmi pare rău de 
ceea ce i se întâmplă! Sper, cred, că 
mâine judecătorul îl va lăsa să judece 
în libertate, acasă, lângă familie, 
alături de nepoți! Sincer, asta îmi 
doresc!”, a transmis Adrian Mititelu.

Mihai Rotaru este și el cu gândul 
la Pițurcă. Patronul de la CSU Craiova 
chiar a luat legătura cu un avocat, 
pentru a se interesa de situația 
antrenorului: „Îmi pare foarte rău, 
dar nu de compasiunea mea are 
el nevoie acum. Am vorbit cu unul 

dintre avocați și, din punctul dânsului 
de vedere, nu există elemente care 
să ducă la o arestare. Este convins că 
nu va fi cazul de arestare și eu sper 
să fie așa”, a declarat Mihai Rotaru, 
la Liga Digispor

CSU Craiova pregătește un 
transfer-surpriză

Lupta la titlu nu mai este un 
obiectiv pentru CSU Craiova, cel 
puțin nu în acest sezon. Oltenii vor 
un loc de cupe europene și nu concep 
să rateze play-off-ul. Astfel, și locul 
secund poate fi în vederile lui Eugen 
Neagoe. Pentru acest lucru, trupa 
din Bănie pregătește încă un transfer.

Mihai Rotaru a anunțat că vrea 
să facă o mutare specială. Patronul 
alb-albaștrilor vrea un mijlocaș de 
creație, care să îi ia locul lui Ștefan 
Baiaram, care este accidentat.

„(n.r. dacă mai face vreun transfer) 
Doar ceva special. Ne uităm poate la 
un mijlocaș ofensiv. După cum știți, 
Baiaram lipsește în acest moment. 
Au venit jucători buni, foarte buni și 

ceilalți își vor ridica nivelul de acum. 
Sperăm ușor-ușor să ne apropiem 
de ceea ce ne dorim cu toții”, a spus 
Mihai Rotaru, la Liga DigiSport.

În vară, finanțatorul trupei din 
Bănie a vrut să mai facă un transfer-
surpriză, prin aducerea lui Mitriță: 
„Miercuri, Mitriță era al nostru. 
Discutasem cu New York pentru un 
împrumut cu titlu gratuit. Azi trebuia 
să fie la antrenamente, voiam să fie 
o surpriză. S-a și antrenat la baza 
noastră. Era surpriza noastră pentru 
suporteri. Din păcate pentru noi și 
din fericire pentru el, a venit oferta 
de la echipa lui Șumudică”, a spus 
Mihai Rotaru, la Digi Sport, în vară.

Cătălin ANGHEL


