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Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 6 MARTIE – 12 MARTIE 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 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. 

PTAb Studinița-Strada Vlad Țepeş, Strada DecebalStudinița09:00-13:00

08.03 Celulă 20 kV Trafo 1PTAB 1 ANL  Piată Gară - (Strada 
Silozului)

Slatina 08:00-16:00

Celulă Trafo SPE 6.232 Răcări 2 ExtindereCorabia08:45-15:30

PTCZ Tricotaje-Strada Traian, str. Vornicu UrecheCaracal 09:00 - 17:00

03.03

CEL 20 kV Trafo PTAB Măceşului - străzile: Aleea 
Viorelelor, Aleea Brânduşei, Aleea Bujorului

Caracal 08:00 - 16:00

Trafo 2 PTCZ Gară CFR- străzile: Aleea Cazărmii, 
Nicolae IorgaSlatina12:00 - 16:00

Trafo 2 PTCZ 20 Crisan III - străzile: Toamnei, Aleea 
Textilistului, Pimăverii 

Slatina08:00 - 12:00

PTA 1 Isaci-circuit 1FăgețeIu 
Sat Isaci

08:45 - 15:30

PTA Gueşti, circuit 1Gueşti11:00 - 15:00

PA Spital Scorniceşti, PC Penny Scorniceşti, PTAb 
Penny Scorniceşti, PTCZ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Scorniceşti, 
PTCZ Liceu Scorniceşti, PTCZ CT Scorniceşti

Scorniceşti09:00 - 17:00

02.03
Celulă 20 kV Trafo-PTAB Plevnei-Sosire din LEA - str. 
Plevnei

Slatina08:00 - 16:00

PTA Școală Piteşti - strazile: Piteşti, OituzSlatina09:00 - 12:00

PTA 2 Grozăveşti - circuit 2Grozăveşti08:45 - 15:30

PTA Herghelie BrebeniBrebeni09:00 - 17:00

Pompieri premiați, după ce au salvat doi tineri de la înec

Patru pompieri din cadrul ISU 
Vâlcea au fost premiați de către 
primarul Mircia Gutău, după ce au 
salvat doi tineri de la înec, pe 12 
februarie, într-o misiune dificilă. Cei 
doi salvatori au primit câte un premiu 
în valoare de 3.000 de lei şi o diplomă 
de excelență.

„În cadrul festiv prilejuit de 
aniversarea a 90 de ani de la înființarea 
protecției civile în România, primarul 
Mircia Gutău i-a premiat pe pompierii 
care, în data de 12 februarie, au 
salvat într-o misiune extrem de 
dificilă, derulată contracronometru, 
doi tineri aflați în pericol iminent 
de înec pe lacul din zona Nord a 
municipiului.

Pentru modul exemplar şi dedicarea 
cu care au acționat: cpt. Ion-Cristian 

Rădulescu - locți itor 
comandant, plt. adj. 
Teodor-Alexandru Oprea 
- comandant echipaj, 
plt. adj. Mihai Tătuț - 
comandant echipaj şi plt. 
adj. şef Daniel Chiriță 
- subof i țer operat iv 
principal, toți membrii 
ai Gărzii de Intervenție 
R âmn i c u  V â l c e a  a 
Inspectoratului General 
Pentru Situații de Urgență „General 
Magheru” al județului Vâlcea, au primit 
câte un premiu în valoare de 3.000 lei 
însoțit de o Diplomă de Excelență.

Cu această ocazie, primarul Mircia 
Gutău a declarat că este mândru 
să-i felicite pe cei patru în numele 

comunității locale a Râmnicului, 
exprimându-şi convingerea că oricare 
dintre colegii lor s-ar fi aflat în fața 
unei astfel de provocări, ar fi acționat 
la fel, cu abnegație, profesionalism şi 
spirit civic”, potrivit reprezentanților 
Primăriei Râmnicului.

Bărbat reținut, după o 
bătaie în fața unui magazin

Un bărbat de 26 de ani a fost 
reținut de polițişti după ce ar fi 
agresat fizic o persoană. Evenimentul 
a avut loc în fața unui magazin din 
localitatea vâlceană Roşiile. Agresorul 
ar fi lovit victima cu pumnul în zona 
feței.

„Poliț işti i din cadrul Secției 
nr. 11 Poliție Rurală Zătreni, sub 
supravegherea Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Bălceşti au reținut 
pentru 24 de ore, un bărbat din 
comuna Roşiile, cercetat pentru 
săvârşirea infracțiunii de lovire sau 
alte violențe.

La data de 26 februarie a.c., 
polițiştii au reținut un bărbat de 26 
ani, care ar fi agresat fizic o altă 

persoană, în comuna Roşiile, pe 
fondul unui conflict spontan.

În fapt, persoana bănuită şi 
victima, în timp ce se aflau în fața 
unui magazin comercial din comuna 
Roşiile, între cei doi bărbați ar fi 
izbucnit un conflict, victima fiind 
lovită cu un pumn în zona feței, 
rezultând vătămarea acesteia.

Polițiştii au deschis un dosar 
penal, iar în urma investigațiilor 
efectuate, persoana bănuită a fost 
reținută, urmând să fie prezentată 
magistrați lor cu propunere de 
arestare preventivă”, potrivit IPJ 
Vâlcea.

Alexandru NICA
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Mehedinți Gaz vinde rețeaua proprie de 
distribuție a gazelor

Consilierii municipali severineni 
s-au reunit marți, 28 februarie, în 
ședință ordinară pentru a aproba 
mai multe proiecte pentru Severin. 
Printre acestea se numără rezolvarea 
problemei extinderii rețelei de gaze.

Câteva proiecte de hotărâri 
importante, care pot face lumină în 
probleme delicate ale municipalității, 
s-au aflat marți pe agenda de lucru 
a ședinței ordinare a Consiliului Local 
Drobeta Turnu Severin.

Unul dintre ele face referire la 
un acord de principiu din partea 
Consiliului Local pentru ca operatorul 
de gaze Mehedinți Gaz să poată 
vinde rețeaua proprie de distribuție 
a gazelor aflată în concesiunea 
Primăriei. Vânzarea este una intens 
așteptată și se va face către ROMGAZ. 

După această tranzacție, rețeaua 
de gaze din municipiu se va putea 
extinde mult mai rapid.

„Am împins de la spate Mehedinți 
Gaz să caute o soluție, ori să extindă 
rețeaua, ori să vândă, au hotărât să 
vândă, suntem total de acord, numai 
să scăpăm de această firmă care ne-a 
creat multe probleme”, a declarat 
Marius Screciu, primar Drobeta Turnu 
Severin.

Pr imăr ia  Sever in  cont inuă 
atragerea de fonduri europene și 
în acest sens s-au depus mai multe 
proiecte. Unul dintre acestea este 
pe Programul „ANGHEL SALIGNY” 
și presupune asfaltarea mai multor 
străzi din cartierele mărginașe ale 
Severinului. Printre proiectele de pe 
ordinea de zi au mai fost unul destinat 
dotărilor pentru situații de urgență, 
precum și unul destinat renovării 
energetice a Grădiniței cu program 
prelungit numărul 7 din municipiu.

Ziua Protecției Civile 
sărbătorită la ISU 

„Drobeta”
Cadrele Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al 
judeţului Mehedinţi au sărbătorit 
marți, 28 februarie, la sediul 
inspectoratului, 90 de ani de protecţie 
civi lă în România. Activitatea 
desfășurată într-un cadru restrâns a 
debutat cu intonarea imnului național 
al României și prezentarea unui scurt 
istoric al protecţiei civile.

Festivitatea a continuat cu 
avansarea în gradul militar următor, 
înainte de termen, a cinci pompieri 
militari, un ofițer și patru subofițeri, 
care s-au distins prin modul de 
îndeplinire a atribuțiilor, pregătire 
profesională și comportare demnă. 
Noile grade militare le-au fost 
înmânate celor avansați de către 
inspectorul șef al ISU Mehedinţi, 
colonel Marius-Cristi Gogîltan, care 
și-a felicitat colegii pentru munca 
depusă şi profesionalismul dovedit 
de-a lungul timpului.

De asemenea, inspectorul șef a 
adresat mulţumiri întregului colectiv, 

asigurându-i pe cei prezenți că, 
indiferent de provocări, pompierii 
mehedințeni sunt pregătiți pentru a 
gestiona orice situație de urgență, 
fiind mereu în sprijinul semenilor 
aflați la nevoie.

În fiecare an, la data de 28 
februar ie,  este marcată Ziua 
Protecţiei Civile în România. Protecţia 
Civilă a apărut ca urmare a necesităţii 
protejării vieții oamenilor și bunurilor 
acestora în fața manifestărilor 
provocate de forțele naturii și de 
conflictele armate.

„Îi asigurăm pe cetățeni că suntem 
mereu la datorie, concentrându-
ne eforturile şi resursele pentru 
a conştientiza, instrui şi apăra 
comunitatea, având convingerea că 
o populaţie bine pregătită va fi mai 
puţin surprinsă de un eveniment 
neprevăzut și va acţiona eficient, 
ajutând la restabilirea stării de 
normalitate”, potrivit ISU Mehedinți.

Claudia GROSU

Trei proiecte cu finanțare 
prin PNRR, aprobate 
pentru IPJ Mehedinți

La sediul Ministerului Afacerilor 
Interne a avut loc, pe 21 februarie, 
even imentu l  de  înmânare  a 
contractelor de finanțare pentru 
proiecte depuse în cadrul PNRR - 
Componenta 5 - Valul Renovării, unde 
a participat și șeful Inspectoratului de 
Poliție Județean Mehedinți.

„Inspectoratulu i  de Pol i ț ie 
Județean Mehedinț i  i -au fost 
aprobate trei proiecte cu finanțare 
prin PNRR, respectiv: „Reabilitarea 
ș i  modern i za rea  în  vederea 
creșterii eficienței energetice a 
sediului Aurelian”, nr. C5-B2.2.b136, 
„Reabilitarea și modernizarea în 
vederea creșterii eficienței energetice 
a clădirii Poliției municipiului Drobeta 
Turnu Severin” nr. C5-B2.2.b173 
și „Reabilitarea și modernizarea în 
vederea creșterii eficienței energetice 
a clădirii Poliției oraș Vânju-Mare”, nr. 
C5-B2.2.b134.

Proiectele aprobate se referă la 
creșterea eficienței energetice și 
presupun:

- izolarea termică a fațadei 
exter ioare pr in anvelopare și 
înlocuirea tâmplăriei exterioare 
cu tâmplărie termoizolantă cu 
performanță ridicată;

- înlocuirea acoperișului cu toate 
accesoriile (jgheaburi, burlane, 
parazăpezi, grile de ventilație etc.) și 
izolarea termică a planșeelor;

- montarea unui sistem de 
producere a energiei electrice 
utilizând surse regenerabile - panouri 
fotovoltaice;

- utilizarea de surse regenerabile 
de energie termică prin montarea 
unor pompe de căldură apă-aer;

- dotarea cu corpuri de încălzire 
ventiloconvectoare, de încălzire/
răcire;

- reabil itarea/modernizarea 
instalației de iluminat prin înlocuirea 
circuitelor de iluminat deteriorate 
sau subdimensionate și înlocuirea 
corpurilor de iluminat fluorescent și 
incandescent cu corpuri de iluminat 
cu eficiență energetică ridicată 
și durată mare de viață, inclusiv 
tehnologie LED.

La propunerea celor trei sedii 
de poliție s-a avut în vedere anul 
construcției acestora, respectiv 
faptul că sunt clădiri vechi, din anul 
1900 (sediul Aurelian), din anul 1973 
(sediul Poliției oraș Vânju Mare) și 
anul 1981 (sediul Poliției municipiului 
Drobeta Turnu Severin), iar până în 
prezent nu au fost supuse decât unor 
lucrări de întreținere/reparație.

Valoarea totală a celor trei 
proiecte depuse de Inspectoratul de 
Poliție Județean Mehedinți este de 
14.271.613,3 de lei cu TVA.

Obiectivele proiectelor aprobate 
constau în îmbunătățirea accesului la 
resursele și serviciile comunității și a 
calității vieții în oraș, fiind asigurate 
servicii publice la un înalt nivel, care 
să corespundă criteriilor vieții urbane 
moderne și prietenoase cu mediul”, 
potrivit IPJ Mehedinți.

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.

Claudia GROSU
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Craiova. Modernizarea liniilor de 
tramvai, scumpită în prima lună 

de la semnarea contractului

Modernizarea liniilor de tramvai 
din municipiul Craiova, etapa 1 faza 
a 3-a, a fost scumpită cu un sfert din 
valoarea sa în prima lună, motivul 
invocat fiind inflația. Beneficiară este 
o firmă al cărei patron a fost implicat 
într-un dosar instrumentat de DNA, 
împotriva primarului Craiovei, Olguța 
Vasilescu.

La puțin peste o lună de la 
semnare, valoarea contractului a 
fost crescută de la 21,11 milioane 
de lei la 25,96 milioane de lei, 
respectiv o majorare de 23% după 
cum indică Sistemul Electronic de 
Achiziții Publice, consultat de Club 
Feroviar.

„ C o n s t i t u i r e  r e z e r v ă  d e 
imp lementa re  în  va loa re  de 
4.855.701,16 lei (exclusiv TVA) 
reprezentând 23% din valoarea 
inițială a contractului de achiziție 
publică nr. 11765/19.01.2022 în 
valoare de 21.111.744,18 lei (excl. 
TVA), destinată plății ajustărilor 
de preț din cadrul contractului, în 
conformitate cu dispozițiile art. 9, 
art. 10, art. 12 și art. 42 din OUG 
64/2022 privind ajustarea prețurilor 
și a valorii devizelor generale în 
cadrul proiectelor finanțate din 
fonduri externe nerambursabile, 
precum și art. 221 alin (1), lit.c) din 
Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare”, se arată în 
anunțul de modificare a contractului, 
datat la o lună de la semnarea 
contractului.

Lucrările cuprind două intervenţii 
majore:

- Modernizarea căii duble de rulare 
a tramvaiului de pe str. Henry Ford, 
şi anume: reabilitarea căii de rulare, 
reabilitarea liniei aeriene de contact, 
modernizarea staţiilor pentru călători, 
drenajul pluvial.

-  Ext inderea s istemului  de 
management al traficului, şi anume 
prin semaforizarea următoarelor 
intersecţii: intersecţia cu bd. Decebal, 
intersecția cu str. Drumul Apelor (cele 
două ramuri, ce înconjoară o staţie 
de combustibili), intersecţia cu cele 
două accese auto, foarte apropiate, 
de la Poarta 2 Ford, intersecția 

semaforizată cu str. Căpşunilor 
(aparţinând teritorial de comuna 
Malu Mare) şi un acces auto către 
parcarea exterioară limitrofă Porţii 1 
Ford şi intersecția cu accesul auto de 
la Poarta 1 Ford situată în proximitate. 
Prin semaforizarea tuturor acestor 
intersecții de pe str. Henry Ford se 
are în vedere conectarea ulterioară 
la rețeaua de comunicare date a 
sistemului actual implementat de 
management al traficului.

Firma Mari Vila COM este o 
cunoștință mai veche a primarului 
Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, alături 
de alte firme ce au executat lucrări 
de infrastructură de transport urban.

Potrivit Ziare.com în decembrie 
2020, Direcţia Naţională Anticorupţie 
a dispus clasarea dosarului cunoscut 
drept „Faţada”, în care primarul 
Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, era 
urmărită penal pentru că le-ar fi cerut 
mai multor oameni de afaceri, care 
aveau contracte cu primăria, să facă 
sponsorizări către o asociaţie non-
profit pentru reabilitarea faţadelor 
blocurilor din centrul Craiovei, dar 
şi pentru că şi-ar fi folosit influenţa 
pentru obţinerea unor sume de bani 
pentru campania electorală din 2012.

Potrivit ordonanţei de clasare a 
DNA remisă părţilor, Olguţa Vasilescu 

era cercetată pentru folosirea 
influenţei în scopul obţinerii de bani, 
bunuri sau alte foloase necuvenite, 
luare de mită şi spălare de bani, iar 
procurorul de caz a dispus clasarea 
urmării penale, motivând că nu există 
probe prin care să se poată stabili că 
aceasta „ar fi condiţionat derularea 
în bune condiţii a contractelor de 
Primăria Craiova de efectivitatea 
sponsorizărilor”.

De asemenea, fostul senator 
PSD Radu Preda, fost city manager 
al Craiovei la data săvârşirii faptelor, 
care era acuzat de complicitate la 
luare de mită şi instigare la comiterea 
infracţiunii de spălare de bani a fost, 
la rândul său, scos de sub urmărirea 
penală.

DNA a dispus şi ridicarea măsurilor 
asigurătorii instituite în cauză prin 
ordonanţa din 7 iunie 2016, respectiv 
ridicarea sechestrului bunurilor 
imobile aflate în proprietatea lui 
Radu Preda şi a Elenei Popescu, 
preşedintele Asociaţiei Pro Craiova, 
asociaţia non-profit prin care s-au 
derulat sponsorizările, precum şi 
ridicarea popririlor asupra sumelor 
de bani deţinute de Preda, Popescu 
şi Vasilescu în unităţile bancare din 
România.

DNA a dispus şi scoaterea de sub 

urmărire penală pentru dare de mită şi 
spălare de bani a oamenilor de afaceri 
Marian Petcu de la Recon SA, Mihail 
Tănăsescu şi Tiberiu Urdăreanu de la 
UTI Grup SA, Marian Mândrilă de la 
SC Mari Vila Com SRL, şi Liviu Cioana 
de la Mitliv Exim SRL, toţi având 
calitatea de martori denunţători. 
Anchetatorii au considerat că faptele 
acestora „au fost comise sub imperiul 
unei constrângeri morale (periclitarea 
deru lă r i i  cont rac te lo r  d in t re 
societăţile comerciale şi municipiul 
Craiova), ce reprezintă o cauză de 
neimputabilitate”.
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Se extinde iluminatul public pe 
o stradă din Slatina

Iluminatul public pare să devină 
o prioritate pentru aleșii Slatinei. 
Potrivit unui proiect de hotărâre de 
consiliu local, supus spre aprobare 
în şedinţa de marţi, 28 februarie, 
municipalitatea extinde rețeaua de 
iluminat public pe strada Profesor 
Marin S. Andreian, din Slatina.

Astfel, se vor monta aparate de 
iluminat noi cu LED cu un grad de 

protecţie ridicat la apă şi praf IP66, 
care va asigura o întreţinere facilă şi 
cu costuri mici. Aparatele de iluminat 
au o rezistență la impact IK10.

Conform proiectului, vor f i 
montate 12 aparate de iluminat cu 
LED 36W, eficiente din punct de 
vedere energetic şi luminotehnic, 
având gradul de protecție Ip66 şi 
IK10, iar reţeaua aeriană va fi extinsă 
cu 380 de metri.

Costurile lucrărilor se ridică la 
aproximativ 94.000 lei.

Extinderea reţelei de iluminat 
public este necesară pentru că în 
zonă iluminatul stradal lipseşte, în 
prezent.

„Rea l i za rea  unu i  i l uminat 
corespunzător determină, în special, 
reducerea cheltuielilor indirecte, 
reducerea numărului de accidente 
pe timp de noapte, reducerea riscului 
de accidente rutiere, reducerea 
numărului de agresiuni contra 
persoanelor, îmbunătăţirea climatului 
social și cultural prin creşterea 

Peste 5.000 de intervenții SMURD
Nu mai puțin de 5.210 intervenții 

au efectuat echipajele SMURD Olt 
pe parcursul anului 2022. Dintre 
acestea, 5.112 au fost intervenţii de 
prim ajutor calificat şi 98 intervenţii 
la descarcerare. Reprezentanții ISU 
Olt au amintit și două evenimente 
importante desfășurate pe parcursul 
anului trecut.

„În anul 2022 echipajele SMURD au 
participat la 5.210 intervenţii din care 
5.112 intervenţii de prim ajutor calificat 
şi 98 intervenţii la descarcerare. În 
urma acestora au fost asistate medical 
5.906 persoane din care 5.595 adulţi 
şi 311 copii.

Ca intervenţii deosebite putem 
aminti incendiul produs în data de 
07.05.2022 la acoperișul unui bloc din 
municipiul Slatina, în urma căruia au 
ars aproximativ 400 mp din suprafața 
acoperișului, iar pentru lichidarea 

incendiului s-a acționat cu autospeciale 
de intervenție cu apă și spumă din 
cadrul subunităților de intervenție 
Slatina, Caracal și Scornicești, precum 
și forțe și mijloace din cadrul SPSU 
Rivergate.

De asemenea, evenimentul produs 
în data de 30.06.2022, în urma căruia 
peste 20 de cadre ale inspectoratului, 
cu echipamente specifice, au acționat 
pentru degajarea unei persoane în 
vârsta de 80 ani căzută într-o fântână 
cu adâncimea de circa 10 metri, în 
comuna Pleșoiu””, potrivit ISU Olt.

Din punct de vedere logistic, 
infrastructura ISU Olt este și ea în 
creștere. Clădirea Detașamentului de 
Pompieri Caracal este în reabilitare. 
Reprezentanții ISU au amintit și 
autospecialele de stingere achiziționate 
anul trecut.

„În prezent se execută lucrări la 

clădirea Detașamentului de Pompieri 
Caracal privind reabilitare termică şi 
energetică, termenul de finalizare a 
lucrărilor fiind decembrie 2023, iar 
fondurile sunt asigurate din fonduri 
europene, nerambursabile.

Prin proiectul „Viziune 2020”, IGSU 
a achiziţionat, în lunile septembrie si 
decembrie 2022, două autospeciale 
de stingere cu apă şi spumă 10.000 
litri marca Renault, cu tracțiune 
6x6, care au fost operaționalizate la 
Detaşamentul de pompieri Slatina şi 
Staţia de pompieri Scorniceşti.

P r i n  p ro i ec tu l  des fășu ra t 
de  Cons i lu l  Județean O l t  ș i 
municipalitatea Dolna Mitropolia, 
Consiliul Județean Olt a achiziționat 
o autospecială de stingere cu 
capacitate crescută a rezervorului 
9.000 litri marca Renault, care 
a fost operaționalizată în cadrul 

Detașamentului Slatina - Garda de 
Intervenție Vișina.

De asemenea, din foduri le 
Consiliului Județean Olt s-au executat 
lucrări de întreținere a spațiilor de 
cazare și garare, dar și reparații curente 
la echipamentele și autospecialele 
aflate în dotarea ISU Olt.

Unitatea este asigurată cu un număr 
de 96 vehicule aflate în exploatare 
și alocate la drepturi, din care 85 
aparținând unității și 11 vehicule sunt 
date în folosința unității.

A p r e c i e z  c ă  a c t i v i t a t e a 
inspectoratului a fost una foarte bună, 
fiind o activitate constantă, ca şi în anii 
precedenţi, cu o creştere substanţială 
în ceea ce înseamnă demersurile 
şi atitudinea personalului pentru 
atingerea obiectivelor instituţionale”, 
au spus reprezentanții ISU.

Alexandru NICA

siguranţei activităţilor pe durata 
nopţii”, se arată în referatul de 
necesitate întocmit de DASIP, potrivit 
gazetanoua.ro.

Percheziții într-un dosar privind traficul de migranţi
Nu mai puțin de 50 de percheziţii 

domiciliare au fost desfăşurate, marți 
dimineaţă, în județul Olt și alte județe 
din țară, cu privire la trei dosare 
privind traficul de migranţi. Peste 
800 de persoane urmau să treacă 
ilegal granițele.

Acţiunea a fost desfăşurată de 
polițiștii Direcției de Combatere a 
Criminalității Organizate, brigăzilor 
de combatere a cr iminal i tăț i i 
organizate Bucureşti, Timişoara, 
Alba Iulia, Oradea, Craiova, Ploiești 
și ai serviciilor de combatere a 
criminalității organizate Caraș-
Severin, Arad și Dâmboviţa, împreună 
cu procurorii DIICOT- ST Timișoara, 
BT Arad și BT Caraș Severin.

Anchetatorii spun că, din anul 
2022, mai multe persoane, cetățeni 

români și cetățeni străini, s-ar fi 
constituit în trei grupuri infracționale, 
având ca scop principal adăpostirea 
în locaţii aflate pe teritoriul României 
şi ulterior  transportarea grupurilor de 
migranţi spre ţări din Europa Centrală 
sau de Vest, prin trecerea ilegală 
a frontierei de stat a României, în 
vederea obținerii de importante 
foloase materiale. Peste 90 de 
persoane urmează a fi conduse la 
audieri.

„În cauză s-a reținut că, din 
anul 2022, mai multe persoane, 
cetățeni români și cetățeni străini, 
s-au constituit în patru grupuri 
infracționale,  având ca scop 
principal adăpostirea în locaţii aflate 
pe  teritoriul României, şi ulterior 
transportarea grupurilor de migranţi 

spre ţări din Europa Centrală sau de 
Vest, prin trecerea ilegală a frontierei 
de stat a României, în vederea 
obținerii de importante foloase 
materiale.

Au fost interceptate și oprite 
un număr de aproximativ 40 de 
transporturi ilegale în care au 
fost implicaţi membrii grupurilor 
infracţionale, transporturi în care au 
fost identificaţi un număr de peste 
800 de migranţi care intenţionau 
să treacă ilegal frontiera de stat a 
României spre state din Uniunea 
Europeană.

Peste 90 de persoane urmează a 
fi conduse la audieri.

Acţiunea beneficiază de sprijinul 
polițiștilor din cadrul Direcției de 
Combatere a Criminalității Organizate, 

Brigăzilor de Combatere a Criminalității 
Organizate  Bucureşti, Timişoara, 
Alba, Oradea, Craiova, Serviciilor  
de Combatere a Criminalități i 
Organizate Caraș-Severin, Arad, 
Dâmboviţa, Inspectoratul General al 
Poliției de Frontieră, ITPF Timişoara, 
ITPF Oradea, STPF Timiş, STPF 
Arad, STPF Caraş Severin, STPF 
Mehedinţi, STPF Satu Mare, SPF 
Nădlac, SPF Curtici şi SPF Vârşand, 
Inspectoratelor de Pol iț ie ale 
județelor Timiş, Caraş-Severin, Arad, 
Alba, Brigada Specială de Intervenție 
a Jandarmeriei București, Gruparea 
Mobilă de Jandarmi Glad Voievod 
Timişoara, Inspectoratelor Județene 
de Jandarmi Arad, Caraş-Severin, 
Alba și Satu Mare”, potrivit DIICOT.

Alexandru NICA
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Doljul, fără pagube după cutremure. Prefectul 
atrage atenția Inspectoratului în Construcții

În urma cutremurelor din ultima 
perioadă, județul Dolj nu s-a 
confruntat cu pagube. Cel puțin asta 
susțin reprezentanții Inspectoratului 
Județean în Construcții (IJC) Dolj. 
Aceștia spun că nu fost semnalate 
situații care ar putea reprezenta 
pericole iminente.

„La nivelul I.J.C. Dolj nu au fost 
semnalate și nici identificate situații 
ce ar reprezenta pericole iminente, 
pentru construcții din județului Dolj, 
generate de cutremurele din 2023, 
prin urmare nu au fost efectuate 
activități de această natură. De 
asemenea, precizăm faptul că la 
nivelul I.J.C. Dolj există aprobat un 
plan de intervenţii în cazul producerii 
unui dezastru generat de seism”, 
potrivit IJC Dolj.

Prefectul de Dolj, Dan Diaconu, a 
cerut instituției să acorde o mai mare 
atenție clădirilor care sunt în prag de 
construire. Reprezentantul Guvernului 
în teritoriu spune că sugestia vine 
inclusiv de la nivel central.

„Nu știu cum se întâmplă, dar 
la noi, la nivelul județului sunt 

foarte multe nereguli care vă trec 
cu vederea. Apar clădiri pe ale căror 
autorizații scrie P+2, P+3 și ele 
sunt P+6. Trebuie să verificați toate 
clădirile noi care se construiesc. De 
la nivel central, sugestia este să se 
verifice în toate fazele de operație, în 
special clădirile colective cu o înălțime 
mai mare de două, trei etaje. Acolo 
este un risc foarte mare, în caz de 
calamitate”, a spus Prefectul de Dolj, 
Dan Diaconu.

IJC a prezentat raportul pentru 
anul 2022, în cadrul Colegiului 
Prefectural susținut marți, la Craiova.

Pe parcursul anului trecut, 
inspectorii IJC au efectuat peste 
400 de controale și au acordat 68 de 
sancțiuni contravenționale, în valoare 
totală de 473 mii lei.

Printre neconformitățile constatate 
în urma activității de control se 
regăsesc: „realizarea de construcţii 
ori executarea de modificări ale 
a c e s t o ra ,  f ă r ă  r e s p e c t a r e a 
reglementărilor tehnice privind 
stabilitatea și rezistenţa; executarea, 
fără autorizaţie de construire sau 
desfiinţare, ori cu nerespectarea 
prevederilor acesteia, a lucrărilor de 
construcții; neasigurarea verificării 
execuției lucrărilor de construcții 

prin diriginți de șantier autorizați; 
organizarea necorespunzătoare şi 
neasigurarea nivelului de calitate 
corespunzător cerinţelor printr-
un SMQ conceput şi realizat prin 
personal propriu, fără RTE autorizați; 
nerespectarea proiectelor și a 
detaliilor de execuție; neconvocarea 
factorilor care trebuie să participe la 
verificarea lucrărilor ajunse în faze 
determinante ale execuţiei; emiterea 
autorizaţiilor de construire în baza 
unor documentaţii incomplete sau 
cu depăşirea termenului stabilit 
de cadrul legal; existența unor 
documente de calitate neconforme, 
având înscrise informaţii incomplete 

sau greşite, referitoare la produsele 
comercializate/utilizate”, se arată în 
raportul  IJC.

Pr in t re  măsur i l e  lua te  de 
instituție, în urma neconformităților 
găsite în timpul controalelor, se 
numără oprirea execuției lucrărilor; 
refacerea lucrărilor neconforme; 
expertizarea lucrărilor neconforme 
s au  pen t r u  c a r e  nu  e x i s t ă 
documente de calitate; sesizarea 
Instituţiei Prefectului în vederea 
anulării autorizațiilor de construire; 
i n t e r z i c e r e a  c ome r c i a l i z ă r i i 
produselor pentru construcții, la care 
au fost identificate neconformități, 
până la eliminarea acestora.

Cresc salariile primarilor și președinților de 
consilii județene. Surse: CCR a decis că 

legea este constituțională

Curtea Constituţională a României 
a respins sesizarea USR privind 
legea de majorare a indemnizaţiilor 
primarilor şi şefi lor de consil i i 
judeţene, potrivit unor surse Digi24.

Așadar, rămâne în vigoare proiectul 
de lege care prevede majorarea 

salarială pentru primari și președinți 
de consilii județene, care a fost votat 
în 27 septembrie 2022. De majorare 
vor beneficia și vicepreședinții, 
precum și angajații din administrațiile 
locale.  

Uniunea Salvaţi România a sesizat 
CCR cu privire la legea prin care 
coaliţia PSD - PNL - UDMR majorează 
cu până la 2.000 de lei indemnizaţiile 
pentru primari şi preşedinţii de 
consilii judeţene.

Este vorba despre Legea de 
aprobare a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului 115/2022 pentru 
completarea art. I din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 130/2021 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative.

Sesizarea a fost semnată şi de 
deputaţii Forţa Dreptei şi nu împiedică 
majorarea salari i lor celorlalte 
categorii de bugetari, care s-a făcut 
de la 1 august prin OUG 115/2022, în 
vigoare în acest moment, a precizat 
USR. Potrivit USR, actul normativ cu 
care a sesizat CCR nu indică sursa de 
finanţare, aşa cum prevede art. 138 
alin. (5) din Constituţie.

USR a invocat şi încălcarea 
p reveder i l o r  cons t i tu ţ i ona le 
referitoare la desfăşurarea procedurii 
parlamentare de adoptare a legilor, în 
condiţiile în care actul normativ a fost 
adoptat cu două zile înainte să expire 
termenul stabilit pentru depunerea 
amendamentelor.

După majorări, salariile primarilor 
din marile municipii vor crește cu 
1.650 lei brut, până la 17.250 de 

lei brut, cele ale primarilor orașelor 
mari vor ajunge la 13.800 de lei (+ 
1.300 de lei), iar edilii comunelor 
mari vor ajunge să câștige 11.500 
de lei brut, față de 10.500 în prezent, 
scrie digi24.ro.

Bani mai mulț i  va primi și 
personalul din administrațiile locale, 
salariile fiind stabilite în funcție 
de indemnizația viceprimarului 
sau a vicepreședintelui Consiliului 
Județean.

Anterior, în forma adoptată de 
Senat, legea prevedea majorarea 
salari i lor tuturor demnitari lor, 
printre care președinte, miniștri, 
parlamentari, șefi ai unor instituții 
precum Academia Română, Consiliul 
Concurenței, AEP sau Curtea de 
Conturi.

Vera IONESCU
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PNL Dolj insistă pentru instruirea copiilor 
în situații de urgență

Alexandru Triță: „Ar putea învăța practic ce au de făcut în fața unei situații primejdioase”

După două săptămâni cu aproape o 
mie de cutremure în Oltenia, din care 
unul destul de puternic și care a afectat 
școli și mai multe clădiri, creând panică 
în rândul oamenilor, nevoia de a ști cum 
să reacționezi în astfel de situații pentru 
a te salva e tot mai accentuată.

În județul Dolj, conform ultimei 
liste publicate de Ministerul Educației, 
sunt două școli cu risc seismic I, la 
Secu și Bucovăț. Reacția copiilor și a 
profesorilor în situații de urgență este 
testată anual, iar Inspectoratul Școlar a 
dispus efectuarea de noi simulări reale.

Copiii ar putea fi însă mai bine 
pregătiți în cadrul unui centru de instruire 
pentru situații de urgență. O propunere 
făcută de consilierii județeni ai PNL, 
la începutul lui februarie, înainte de 
producerea cutremurelor din Oltenia și a 
celui din Turcia. Centrul dedicat copiilor, 
pe care liberalii l-ar vrea realizat de 
Consiliul Județean (CJ) Dolj, ar dispune 
de dotări și echipamente care să poată 
simula diferite incendii, cutremure sau 
condiții meteo dificile.

„Copiii vor învăța cum să acționeze în 
astfel de situații. Funcționarea centrului 
presupune parteneriat cu ISU Dolj astfel 
încât instruirea copiilor să se facă de 
către personal specializat. Centrul poate 
deveni o destinație pentru Săptămâna 
«Şcoala Altfel» sau parte din integrat în 
programul «Eu la muzeu»”, au explicat 
consilierii liberali.

Propunerea nu a fost însă acceptată 
atunci de majoritatea din CJ. Consilierul 
județean Alexandru Triță spune însă că 
va insista ca acest proiect să fie luat în 
considerare.

„La începutul lunii februarie, când a 
avut loc ședința în care a fost votat bugetul 
pentru județul Dolj, propuneam pe lista 
de proiecte, din partea PNL, înființarea 
unui Centru de instruire a copiilor pentru 
situații de urgență. Aici ar putea fi simulate 
diferite situații de urgență - incendii, 
cutremure sau condiţii meteo dificile -  
iar școlarii ar putea învăța practic ce au 
de făcut în fața unei situații primejdioase. 
Întâmplarea a făcut ca acest proiect să 
fie depus cu doar câteva zile înainte de 
cutremurele din Turcia și din Gorj. Pe 
noi ne zguduie doar gândul că suntem 
neputincioși, că nu suntem pregătiți 
să reacționăm într-o situație limită, 
așa că profit de săptămâna „Școala 
altfel”, când cei mici sunt antrenați 
în activități extrașcolare, și subliniez 
importanța unui astfel de centru, în 
care copiii să fie pregătiți, ajutați și 

 ITM Gorj a dat 61 de amenzi
Inspec to r i i  de  muncă  de  l a 

Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Gorj au efectuat, în perioada 13-24 
februarie 2023, 104 controale. Acestea 
au vizat atât relaţiile de muncă, cât 
şi securitatea şi sănătatea în muncă. 
În acest sens, au fost aplicate 61 de 
amenzi, în valoare de 268.000 lei, 
și dispuse 255 măsuri obligatorii în 
vederea intrării în legalitate.

„De la începutul anului până în 
prezent, la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Gorj a fost înregistrat un număr 
de 90 petiții care se referă la problemele 

cu care se confruntă cetățenii. 
Subliniem faptul că în conformitate 

cu dispozițiile articolului 18 din Legea 
numărul 108/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
inspectorii de muncă sunt obligați 
să păstreze confidenţialitatea asupra 
identităţii persoanei care semnalează 
nerespectarea prevederilor legale în 
domeniul reglementat de prezenta 
lege şi să nu dezvăluie angajatorului, 
prepuşilor săi sau altor persoane faptul 
că efectuează controlul ca urmare a 
unei sesizări.

A t r a g e m  a t e n ț i a  t u t u r o r 
angajatorilor să respecte legislația 
muncii în vigoare, atât în domeniul 
relațiilor de muncă, cât și în domeniul 
securității și sănătății în muncă, în 
caz contrar riscând aspre sancțiuni 
contravenționale”, a declarat George 
Octavian Romanescu, Inspector-șef 
al Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Gorj.

Reprezentanţii ITM au afirmat că 
aceste controale vor continua şi în 
perioada următoare.

Claudia GROSU

Doi gorjeni, reținuți după ce ar fi furat lemne
Doi bărbați, de 19 și 50 de ani, ambii 

din orașul Târgu-Cărbunești, au fost 
reținuți după ce ar fi furat lemne din 
fondul forestier național.

„La data de 27 februarie a.c., polițiști 
din cadrul Poliției Orașului Târgu-
Cărbunești au reținut pentru 24 de ore, 
doi bărbați de 19 și 50 de ani, ambii 
din orașul Târgu-Cărbunești, bănuiți 

de săvârșirea infracțiunilor de tăiere și 
sustragere de arbori din fondul forestier 
național.

Din cercetările efectuate, polițiștii 
au stabilit faptul că în perioada 26-27 
februarie a.c., cei doi bărbați ar fi tăiat 
și sustras, fără drept, material lemnos 
din fondul forestier național, situat 
pe raza localității Târgu-Cărbunești. 

Cantitatea de material lemnos a fost 
lăsată în custodia reprezentanților 
silvici, prejudiciul fiind în curs de 
estimare. Cercetările sunt continuate de 
polițiști, pentru documentarea întregii 
activități infracționale a bărbaților”, 
potrivit IPJ Gorj.

Claudia GROSU

GORJ

instruiți cum să reacționeze în astfel de 
momente. Funcționarea lui ar presupune 
un parteneriat cu ISU Dolj, astfel încât 
instruirea copiilor să se facă de către 
personal specializat, iar Centrul ar putea 
deveni, așa cum spuneam, o destinație 
pentru Săptămâna „Școala Altfel”. Sper 
ca în lumina evenimentelor recente, 
conducerea Consiliului Județean Dolj să 
se aplece mai mult asupra acestui proiect 
și să înțeleagă faptul că avem nevoie de 
comunități reziliente, pregătite să facă 
față tuturor provocărilor și că educația și 
prevenția în astfel de cazuri înseamnă vieți 
salvate”, a declarat consilierul județean 
Alexandru Triță.

Propunerea consilierilor județeni din 
partea PNL ar putea să contribuie la 
pregătirea doljenilor în caz de cutremur. 
Copiii sunt baza oricărei societăți. Dacă 
aceștia încep să fie pregătiți să acționeze 
corect într-o situație delicată, panica va 
fi diminuată. Totodată, un copil educat 
în prezent înseamnă un adult pregătit 
pe viitor.

Consilierii liberali vor continua să 

propună implementarea centrului de 
instruire a copiilor pentru situații de 
urgență, în Dolj. Rămâne de văzut 
dacă inițiativa va fi luată în seamă în 
Consiliul Județean sau se va proceda 
la fel ca în ședințele de Consiliu Local, 
unde amendamentele consilierilor ce nu 
fac parte din PSD sunt luate cu greu în 
seamă.
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HOROSCOP
Daca vrei sa iti asumi ceva, azi 

e ziua. Aspectele ceresti vor vedea 
o crestere a fortei fizice si mentale 
care poate face minuni pentru tine. 
Pune orice nesiguranta la gunoi si 
fa pasii de care ai nevoie pentru 
a-ti aborda proiectul sau obiectivul. 

Abilitatea ta de a gasi 
abordari inovatoare ale sarcinilor 
iti poate fi de folos astazi cand 
ziua este plina de energie 
suplimentara si acuitate mentala. 
Vei descoperi ca majoritatea 
lucrurilor vin usor.

Daca te-ai simtit lenes in 
ultimul timp, astazi vei vedea o 
crestere a energiei care iti va spori 
foarte mult creativitatea si puterea 
fizica. Profita de ocazia de a iesi 
la aer curat pentru o activitate 
sportiva sau o plimbare lunga. 

Forta suplimentara si acuitate 
mentala sunt in aer, iar proiectele 
la care nu puteai ajunge inainte 
vor fi usor de realizat. Profita la 
maximum de energia oferita de 
aspectele planetare. Nu amana 
nimic.

Daca vrei sa incerci ceva 
interesant, fa asta. Aventura aduce 
emotie, flux creativ si energie, iar 
acestea sunt esentiale pentru tine. 
Natura ta este foarte artistica si 
stimularea continua este necesara 
pentru a iti mentine psihicul sanatos. 

Nu-ti face griji ca nu vei 
fi productiv astazi. Datorita 
energie i  mar i  ofer i te de 
aspectele planetare, s-ar putea 
sa fie una dintre cele mai 
eficiente zile pe care le-ai avut 
de mult timp.

Energia de astazi te va ajuta 
sa faci pasi pentru a pune lucrurile 
in ordine. 

Apuca-te de sertare, dulapuri 
si de incaperile de depozitare. 
Organizarea este o activitate buna 
pentru astazi. 

Asteapta-te la un impuls 
suplimentar pentru energia ta 
fizica astazi. Unele exercitii precum 
ciclismul sau mersul pe jos vor fi 
cele mai placute. De asemenea, 
s-ar putea dovedi ca merita sa te 
asezi si sa te uiti la obiectivele tale. 

Energia z i le i  te face 
pregatit pentru aproape orice. 
Avand in vedere abordarea 
ta uneori radicala in ceea ce 
faci, s-ar putea sa fie nevoie 
sa te opresti. Ai si o abordare 
umanitara a vietii. 

Daca anumite proiecte 
sau sarcini au parut greu de 
finalizat, profita de energia 
oferita de aspectele planetare 
de astazi. 

Aceasta iti va oferi tot ce 
ai nevoie.

Ziua de astazi poate fi un 
moment excelent pentru a da o 
a doua lovitura la ceva care nu 
a functionat prima data. 

Caderea pe fata iti poate 
afecta increderea si stima de 
sine.

S-ar putea sa te simti mai 
energic decat te-ai simtit in mult timp. 
Aspectele planetare ale zilei ofera o 
energie puternica care iti va creste 
acuitatea mentala s, iar acest lucru te 
poate ajuta cu adevarat sa abordezi 
orice sarcini care s-au acumulat.

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00 3 ceasuri bune
09:45 Teleshopping
10:00 Agrostrategia
11:00 Câştigă România! 
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna 
  partidelor parlamentare 
13:00 Oamenii şi legea 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Convieţuiri 
16:55 Mic portret de 
  mari romance 
17:00 Adevăruri despre trecut 
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 Sheherazada: O Mie 
  si Una de Nopți 
23:00 Soția perfectă 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare 
  şi Hathaway: 
  detectivi particulari 
01:55 Sheherazada: 
  O Mie si Una de Nopți 
03:35 Meteo (R)
03:40 Dincolo de alb 
  şi negru (R)
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)

07:40 Dansul 
  dragostei 2 (AG)
09:15 Bee Movie: 
  povestea unei albine (AG)
10:45 Competiția 
  oficială (15)
12:35 Vânătorul de 
  recompense 2049 (N15)
15:15 Space Jam: 
  O nouă eră (AG)
17:10 Julia 
18:00 The Walk: 
  Sfidează limitele (AP12)
20:00 Englezii
21:45 The Last of Us 
22:50 Vânătorii de 
  fantome: 
  Moștenirea (AP12)
00:50 Scream (IM18)
02:45 Nu respira! (N15)
04:15 Plus unu (15)
06:00 Space Jam: 
  O nouă eră (AG)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00 Stiri Sport.ro
07:30 Războiul depozitelor 
08:30 Ridiculozaurii 
09:30 M.A.S.H. 
10:30 Familia Bundy 
11:30 Seinfeld 
12:30 Stiri Sport.ro
13:00 Ce spun românii 
14:00 Războiul depozitelor 
15:00 Ridiculozaurii 
16:00 M.A.S.H. 
17:00 Familia Bundy 
17:30 Handbal Masculin:
   CSA Steaua București -
   SCM Politehnica 
  Timișoara
19:15 Handbal Masculin: CSU
   din Suceava - CSM
   Constanta
20:45 Hawaii 5.0 
21:45 FA CUP: Manchester
   United - West Ham
00:00 Stiri Sport.ro

08:00 Indragostiti 
  din interes (R)
09:00 Trei surori (R)
10:00 Si bogatii 
  plang uneori (R)
12:00 Mama vitregă – 
  iubirea schimbă tot 
13:00 Cununa de 
  lacrimi – povestea 
  continua 
15:00 Reteta fericirii 
17:00 Si bogatii 
  plang uneori 
19:00 Iubirea are numele tau 
21:00 Indragostiti din interes 
22:00 Trei surori 
23:00 Dragoste în alb-negru 
00:00 Mama vitregă – 
  iubirea 
  schimbă tot (R)
01:00 Iubirea are 
  numele tau (AP)
03:00 Indragostiti 
  din interes (R)
04:00 Trei surori (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
09:15 Exclusiv VIP (R)
11:00 Teleshopping
13:00 Dragoste și 
  răzbunare (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 Domnul Majestyk (12)
22:00 Starea naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Paznicul muntelui 
  de aur (12)
04:00 Focus 
05:30 Dragoste și 
  răzbunare (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 Supraviețuitorul (12)
22:30 Soldatul universal (15)
00:45 Furtună de meteoriți (12)
02:45 Albumul Naţional 
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 ? 
09:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
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 
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Case vechi   
  și ieftine 
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 Frații Diesel 
23:00 Mașini de 
  milioane 
00:00 Comori 
  arhitecturale 
  recuperate 
01:00 Indigenii 
  din Alaska 
02:00 Test de 
  supravieţuire 
  în doi 
04:00 Frații Diesel 
05:00 Maşini pe alese 

HBO EUROSPORT

07:30 Ciclism
09:30 Schi fond
10:30 Combinata 
  Nordică
13:00 Schi fond
15:30 Combinata 
  Nordică
17:10 Schi fond
18:20 Sărituri cu 
  schiurile
20:20 Omnisport
20:30 Călărie
21:30 Ciclism
22:30 Schi fond
23:30 Sărituri cu 
  schiurile
00:00 Navigaţie
00:30 Golf
01:00 Snooker
02:30 Ciclism
04:00 Schi fond
05:00 Combinata Nordică
06:00 Sărituri cu schiurile

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)
05:00 Știrile Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

08:45 Flint (AP)
10:30 La bloc
12:45 Țeparii (AP)
14:30 Mamaia (AP)

16:30 Misterul lui Hailey 
  Dean: Un teren mortal
18:15 La bloc 
20:30 Fantoma mea iubită (AP)
23:00 A fost odată la...
   Hollywood (15)
02:15 Fantoma mea iubită (AP)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

14:00 Mireasa 
17:00 Observator 
18:00 Prețul 
  cel bun 
19:00 Observator 
20:30 America 
  Express – 
  Drumul Aurului 
00:00 Observator 
00:30 Astérix & Obélix: 
  În slujba 
  Majestății Sale (AP)
03:00 Observator (R)
04:00 Mireasa (R)
05:00 Prețul 
  cel bun (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 Garnizoana (15)
02:00 Lecţii 
  de viaţă (R)
03:00 Vorbeşte lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 6 MARTIE – 12 MARTIE 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

08.03

09:00 - 17:00
PTAB Piria - circ. JT nr. 2, PTA Poiana Fântânii - circ. JT 
nr. 1Argetoaia

09:00 - 17:00 PT  508 - Staţiunea experimentală, zona aeroportCraiova

09:00 - 17:00 PTA 2 Drănic - circ. JT nr. 3Drănic
09:00 - 17:00 PTA 2 Puţuri - circ. JT nr. 1+4Castranova

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. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 6 MARTIE – 12 MARTIE 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:

PTAB Locuinţe Căzăneşti
Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 16:00

PTA Mijlocu, PTA Dealul Bisericii, PTA Urzica, PTA 
Staţie Uscare Gaze Sineşti (terţ)

Sineşti09:00 - 16:0008.03

România, prima în UE în topul şpăgilor 
din Sănătate

România este pe primul loc în 
topul ţărilor din Uniunea Europeană 
cu cel mai mare procent al şpăgilor în 
sănătate, adică 19%. Teama că nu vor 
avea acces la serviciile medicale, sau 
că nu vor primi cel mai bun tratament 
sunt principalele motive.

„Pacienţii încă nu au suficientă 
încredere că fără acel gest ei vor fi 
trataţi corect. Frica s-a accentuat în 
pandemie, şi acum e la cote care devin 
îngrijorătoare. Sunt zilnic pacienţi care 
vor să dea bani, şi singurul lucru care 
îi opreşte e să le atragi atenţia că e o 
faptă penală, şi că dacă nu se opresc 
anunţi poliţia”, spune Beatrice Mahler, 
managerul Institutului „Marius Nasta” 
din Capitală, potrivit digi24.ro.

Motivele pentru care pacienţii spun 
că recurg la acest gest sunt multiple: 
să primească un tratament mai bun, să 
obţină un serviciu medical suplimentar, 
să-şi exprime recunoştinţa pentru că 
medicul a cerut şpagă, se tem să nu le 
fie refuzat tratamentul.

Pe pereţii multor spitale sunt afişe 
care avertizează că şpaga e interzisă 
şi contravine legii. Uneori, acest lucru 
e ignorat. Iar lipsurile din sistemul de 
sănătate fac ca aceste afişe, uneori, să 
nu existe. Pentru că, într-un sistem cu 
atât de multe lipsuri, pacientul român 
s-a obişnuit să facă orice ca să obţină 
tratamentul care-i salvează viaţa.

„Problemele pleacă de la poarta 
spitalului, şi avem persoane care 

sunt trimise în cercetare pentru că au 
solicitat bani ca să poată intra în spital, 
la infirmiere, asistente sau medici”, mai 
spune Beatrice Mahler.

Fenomenul şpăgii în sistemele de 
sănătate din Europa a fost analizat de 
platforma de cercetare FRONTIERS, iar 
concluziile sunt că ţările postcomuniste, 
mai puţin dezvoltate, au rămas cu acest 
obicei în proporţie mai mare, faţă de 
cele mai dezvoltate.

Au fost analizate 28 de state. În 3 
există o tendinţă de scădere, inclusiv 
în România, dar tot pe primul loc în 
Europa rămânem. În Franţa, Estonia, 
Italia, Olanda, Slovenia procentul 
de plăţi informale a rămas la fel. 
Există o creştere în Austria, Belgia, 
Bulgaria, Croaţia, Cehia, Danemarca, 
Finlanda, Grecia, Irlanda, Letonia, 

Luxemburg, Malta şi Marea Britanie, 
arată rezultatele studiului.

Evoluţia şpăgii în UE şi UK
România: 2013 - 28%, 2019 - 19%
Ungaria: 10%, 14%
Grecia: 11%, 14%
Lituania 21%, 10%
Bulgaria: 8%, 10%
Letonia: 7%, 10%
Austria: 3%, 17%
Luxemburg: 1%, 9%
Germania: 8%, 7%
Croaţia: 2%, 7%
Belgia: 2%, 6%
Cehia: 4%, 5%

Franţa: 5%, 5%
Polonia: 3%, 5%
Slovacia: 9%, 5%
Italia: 4%, 4%
Malta: 2%, 4%
Estonia: 3%, 3%
Irlanda: 2%, 3%
Slovenia: 3%, 3%
Danemarca: 1%, 2%
Spania: 1%, 2%
Cipru: 2%, 2%
Portugalia: 2%, 2%
Marea Britanie: 1%, 2%
Olanda: 1%, 1%
Finlanda: 0%, 1%
Suedia: 1%, 0%.
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PUBLICITATE

Colegiul Medicilor din România, dezbatere 
privind greșelile medicale, la Craiova

Colegiul Medicilor din România 
a organizat marți, 28 februarie, în 
Aula Magna din cadrul Universității 
de Medicină și Farmacie din Craiova, 
ultima dintr-o serie de șase dezbateri 
publice pe tema gestionării greșelilor 
medicale în România.

Reprezentanții instituției și-au 
propus să aducă pe agenda publică 
o serie de teme importante atât din 
perspectiva medicilor și pacienților 
cât și a societății în ansamblu, teme 
strâns legate de calitatea actului 
medical și relația medic-pacient.

P r i n c i pa l e l e  conc l u z i i  a l e 
dezbaterilor:

- Este nevoie de mecanisme mai 
eficiente care să permită echipelor 
medicale să învețe din greșeli, astfel 
încât să evite repetarea lor. România 
ar trebui, astfel, să se alinieze 
practicilor internaționale instituind 
un sistem nepunitiv care să încurajeze 
recunoașterea și raportarea greșelilor 
medicale.

- Actualele condiții din sistemul 
medical românesc accentuează 
stresul și suprasolicitarea medicilor, 
favorizând apariția greșelilor. Astfel, 
mai mult de jumătate din medicii 
din București sufereau de o formă 
sau alta de burnout, așa cum arată 
datele obținute în ultimul studiu din 
2021 realizat de Colegiul Medicilor 
din Municipiul București, la care au 
răspuns 2.063 medici.

- Atunci când o greșeală medicală 
a creat o suferință sau un prejudiciu 
unui pacient, participanții au căzut cu 
toții de acord că acesta are un drept 
incontestabil de a primi, într-un timp 
rezonabil, compensații financiare.

„În România nu am verbalizat 
foarte mult acest lucru, și anume, 
nevoia de a discuta despre greșelile 
medicale, de a le dezbate cu colegii. 
De ce? Este un motiv foarte simplu. 
Atunci când nu discuți despre o 
greșeală, ea va fi repetată. Atunci 
când nu se întâmplă cum se întâmplă 
în conferințele cu participare de 
zeci de mii de profesioniști în actul 
medical, cum ar fi Olanda, Franța, 
unde se prezintă astfel de cazuri 
deschis, transparent. Atunci colegii 
din alte spitale nu le repetă, știu să 
le preîntâmpine și să le diminueze”, 
a spus Vlad Mixich, moderatorul 

evenimentului.
„Există niște dezechilibre în ceea ce 

privește atragerea răspunderii juridice 
a medicului, astăzi, în România. 
Atunci când un medic greșește și 
produce pacientului său o suferință se 
pot întâmpla trei lucruri, toate foarte 
rele pentru medic. Acesta poate fi 
obligat să plătească pacientului o 
despăgubire în bani pentru suferința 
pe care i-a creat-o. Medicul poate 
fi sancționat de către colegii săi în 
interiorul corpului profesional din care 
face parte, și mă refer aici la Colegiul 
Medicilor din România, cu sancțiuni 
care pot ajunge până la retragerea 
dreptului de practică. Sau medicul 
poate ajunge la închisoare. Acestea 
sunt cele 3 căi de răspundere juridică 
imaginate de către legiuitor”, a spus 
Andrei Nanu, Șef de Lucrări la UMF 
București.

Printre soluți i le propuse de 
reprezentanții Colegiului Medicilor 
și de alți participanți la dezbateri se 
numără:

- Înființarea unui corp al experților 
medicali care să realizeze expertiza 
judiciară;

- Medici acreditați din toate 
specialitățile și care cunosc foarte 
bine practica medicală, aceștia vor 
oferi expertiză medicală instanțelor 
civile astfel încât să lămurească dacă 
este un caz de malpraxis sau nu. 
Spre deosebire de alte domenii unde 
expertiza judiciară este realizată 
de experți independenți acreditați, 
cea în domeniul malpraxisului este 
realizată acum de către serviciile 
de medicină legală la nivel teritorial 
și respectiv Institutul Național de 
Medicină Legală;

- Sistemul actual nu funcționează 
și există întârzieri care pot ajunge de 
la câteva luni la câțiva ani. În plus, 
practica CEDO a arătat că sistemul 
actual nu asigură independența 
expertizei judiciare în cauzele de 
malpraxis, sistemul de medicină legală 
fiind direct subordonat autorităților 
din domeniul sănătății;

-  Îmbunătăț i rea s istemului 
polițelor de asigurare pentru medici 
în caz de malpraxis astfel încât plata 
despăgubirilor materiale și morale 
pentru pacienții care au suferit 
prejudicii să fie preluată în mod real 
și efectiv de asigurători în temeiul 
poliței de malpraxis.

- Introducerea posibilității unei 

PUBLICITATE

înțelegeri amiabile între medic, 
societatea de asigurare emitentă a 
poliței de malpraxis și pacient care 
să permită despăgubirea acestuia 
încă din faza de pre-litigiu. Această 
procedură a înțelegerii amiabile nu 
va exclude calea de acces la instanța 
de judecată.

- Clarificarea condițiilor în care 
medicul poate răspunde inclusiv 
penal, pentru a avea o practică 
judiciară coerentă, pornind de la 
constatarea că în practica judiciară 

internațională este făcută distincția 
dintre o greșeală involuntară și 
încălcarea conștientă, voluntară a 
normelor de bună practică medicală 
de către medic, rezultând forme 
diferite de răspundere juridică.  

În plus, se impune și întărirea 
mecanismelor de răspundere 
disciplinară astfel încât, în cazul 
greșelilor grave sau repetate, de 
exemplu, să intervină ridicarea 
dreptului de practică a medicului 
pentru a proteja alți pacienți.
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Pițurcă vrea să îl 
vadă pe Mititelu

 în play-off: 
„Merită!”

Victor Pițurcă apreciază felul 
în care FCU Craiova joacă. Fostul 
selecționer al naționalei României 
spune că elevii lui Napoli practică 
un fotbal spectaculos și că merită să 
ajungă în play-off. Totodată, acesta 
este de partea lui Adrian Mititelu în 
ceea ce privește problemele cu Sepsi.

„Are perfectă dreptate Mititelu. 
Nu e de vină echipa, jucătorii, pentru 
situația respectivă. După cum joacă 
acum, merită să fie în play-off. (n.r. 
- ați mai antrena echipa lui Mititelu?) 
Sunt pregătit (n.r. - râde)”, a spus 
Victor Pițurcă, astăzi, la ieșirea din 
sediul DIICOT Craiova.

Adrian Mititelu nici nu concepe ca 
partida cu Sepsi să nu fie rejucată. 
Patronul trupei din Bănie are planuri 
mari. Vrea în cupele europene. FCU 
Craiova poate ajunge în play-off chiar 
și fără rejucarea meciului, dar trebuie 
să bată tot în următoarele trei etape, 

PUBLICITATE

ANUNT  VANZARE - LICITATII  PUBLICE

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin  Directia Generala Regionala  a  
Finantelor  Publice  Craiova - Administraţia  Judeteana a Finanţelor Publice Dolj – Serviciul  
Colectare Executare Silita Persoane Juridice  organizează  licitaţii  publice în temeiul Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare, 
la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 209 pentru:

1. SC L.S.S. & MECSERV SRL Craiova, bdul Decebal, nr 64, bl 24, sc 1, ap 
4, jud Dolj, cod identificare fiscala 27386567, dosar executare L2214/2023  in data de 
13.03.2023, ora 11:00 pentru vanzarea bunurilor la licitatia nr. 1:  compresor AC35, preț 
pornire licitatie 2.092 lei, sistem alimentare cu energie electrica a masinilor, preț pornire 
licitatie 2.281 lei, centru universai DAHLIH MCV1020, preț pornire licitatie 23.062 lei, freza 
cu CN SELCA 1200 uzata, preț pornire licitatie 23.271 lei, freza cu prindere pneumatica 
UWF90, preț pornire licitatie 29.792 lei, freza universala MOMACuzata, preț pornire licitatie 
7.627 lei, freza traditionala HARDINGE, preț pornire licitatie 29.620 lei, masina de debitat 
SHARCK260, preț pornire licitatie 8.123 lei, masina de filetat, preț pornire licitatie 3.223 
lei, masina de frezat GRAZIOLI- MODEL LUDOR, preț pornire licitatie 9.929 lei, masina de 
rectificat RIBON uzata, preț pornire licitatie 7.490 lei, masina pentru marcat MOD  P3000 
PROPEN, preț pornire licitatie 4.683 lei, masina pneumatica de taiat ROSCAMAT200, preț 
pornire licitatie 6.982 lei, strung CN Dainichi BX35, preț pornire licitatie 27.139 lei, strung 
LABOR 250x1500, preț pornire licitatie 18.162 lei, set cale plan paralele, preț pornire 
licitatie 1.882 lei, motostivuitor ECO/D25, preț pornire licitatie 22.629 lei, autoturism 
DACIA LOGAN  LAURETE, an fabricatie 2013, nr inmatriculare DJ13PRU, preț pornire 
licitatie 27.863 lei, autoutilitara DACIA DOKKER VAN AMBIANCE, an fabricatie 2014, nr 
inmatriculare DJ15TAC, preț pornire licitatie 27.418 lei. Bunurile au fost evaluate in anul 
2021 si se afla amplasate in Pielesti, str Cl Bucuresti, nr. 125, Dolj.

2. SC  DAY 4U  TRANS  SRL  Podari, str Albisor, nr. 18, jud Dolj, cod identificare 
fiscala 39556398, dosar executare D8198/2023 in data de 13.03.2023, ora 15:00 
pentru vanzarea bunului la licitatia nr. 1: autoturism VOLKSWAGEN TOURAN, an fabricatie 
2008, nr inmatriculare DJ-28-YAD, pret pornire licitatie 17.600 lei, evaluat in anul 2021 
si amplasat la sediul societatii.

Preturile nu includ  TVA.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri  sa instiinteze organul 

de executare inainte de data stabilita pentru vanzare si sa prezinte toate dovezile in 
sustinere despre aceasta.

Cei interesati in cumpararea  bunurilor sunt invitati sa se  prezinte  la termenul de 
vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data 
licitatiei, urmatoarele documente: oferta de cumparare conform modelului formularului 
aprobat prin OPANAF 987/2020, depusa direct sau transmisa prin posta, dovada platii 
taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara 
reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei care se plateste in lei, in contul IBAN 
RO10 TREZ 291.50.67.01XXXXXXX , cod fiscal 4830007  deschis la Trezoreria 
Craiova; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice 
romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC; pentru persoanele 
juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice 
romane,copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul 
de identitate/pasaport, declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica 
faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul, urmand sa se prezinte la datele stabilite 
pentru vanzare si la locul fixat in acest scop. 

Persoanele inscrise la licitatie se pot prezenta si prin mandatari care trebuie sa isi 
justifice calitatea prin procura speciala autentica.

Potrivit OMF nr. 1129/2009, vanzarea la licitatie, in conditiile Codului de procedura 
fiscala, reprezinta o forma a licitatiei de tip mixt, reprezentand o combinatie intre licitatia 
prin oferta in plic inchis si licitatia cu strigare, care porneste de la cel mai mare preț inscris 
in oferte, dar nu mai mic decat pretul de pornire al licitatiei, potrivit legii. Nu se admit 
oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.

Licitatia incepe de la cel mai mare pret din ofertele de cumparare scrise, daca acesta 
este superior pretului de pornire la licitatie, iar in caz contrar va incepe de la acest din 
urma pret. 

Adjudecarea se face in favoarea participantului care a oferit cel mai mare pret, dar 
nu mai putin decit pretul de pornire. 

Taxa de participare nu se restituie ofertantilor care nu s-au prezentat la licitatie, celui 
care a refuzat incheierea procesului-verbal de adjudecare, precum si adjudecatarului 
care nu a platit pretul. 

Impotriva prezentului inscris,cel interesat poate introduce contestatie la instanta 
judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostiinta 
in conformitate cu prevederile art. 260 si art 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare. 

Potrivit dispozitiilor art.9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri 
de executare silita audierea contribuabilului nu este obligatorie.      

Pentru informatii suplimentare (conditii participare, vizionare,depunere oferta, 
informatii din rapoartele de evaluare) va puteţi adresa la sediul nostru sau la  telefon:  
0251/402.244.   

Anuntul se afla postat pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi – Valorificare prin licitatie 
a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscala: AJFP Dolj. 

Participantii la licitatia publica  sunt obligati sa respecte legislatia in vigoare 
referitoare la limitarea raspandirii infectarii cu noul coronavirus SARS-COV2.

iar echipa lui Bergodi să piardă minim 
două meciuri.

„Eu sunt convins că vom juca 
meciul cu Sepsi la Sfântu Gheorghe. 
Nu am spus-o până acum că nu 
am vrut să-i tulbur pe băieți. Deci, 
noutăți din apel și din surse federale. 
Regulamentul nu permite întreruperea 
meciului decât pentru scandări de 
rasism. Nu există în regulamentul din 
România să fie întrerupt meciul pentru 
scandări xenofobe. Singura sancțiune 
care e prevăzută în regulament 
pentru xenofobie e doar amendă și 
disputarea meciurilor fără spectatori. 
Repet, în regulamentul din România și 
de la UEFA nu există să se întrerupă 
meciul pentru xenofobie! Mai mult, 
înainte de a lua decizia finală de a 
întrerupe meciul, arbitrul trebuia 
să facă o convocare cu căpitanii 
echipelor pentru a vedea dacă se 
poate continua meciul cu scandările 
din tribune. Prin urmare, decizia este 
nulă, pentru că regulamentul nu 
permite întreruperea meciului decât 
pentru rasism”, a spus Adrian Mititelu, 
la finalul meciului cu CS Mioveni.
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269.7163
4.6376
5.6088

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfânta Muceniță Evdochia; 

Canonul cel Mare

4.9200
Max.        6oC
Min.    3oC 

SLATINA 
SEVERIN

8/3oC
8/5oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

10/40C
10/5oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA
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Încă un conflict între oficialii de la 
Sepsi și Marcel Pușcaș

Marcel Pușcaș, oficialul de la FCU 
Craiova, a acuzat o eroare a lui Horia 
Mladinovici la meciul câștigat de Sepsi 
cu Hermannstadt: „De la Bucovăț 
se vede out, la 10 metri de arbitru, 
ba. Se întâmplă în România! Unde? 
La Sf. Gheorghe. În favoarea cui? A 
lui Sepsi”, a fost o parte a mesajului 
președintelui Craiovei, conform gsp.
ro.

Attila Hadnagy, directorul de la 
Sepsi, i-a răspuns lui Pușcaș. Acesta 
a ținut să sublinieze faptul că oltenii 
deja sunt prea atenți la formația din 
Sfântu Gheorghe și l-a ironizat pe 

președintele alb-albaștrilor.
„Iar vorbește domnul Pușcaș 

despre noi, incredibil. Să vorbesc și 
eu cu domnul Dioszegi să-i dăm un 
salariu domnului Pușcaș. Se ocupă 
mai mult de noi decât de echipa 
lui. E clar că totul vine ca urmare a 
luptei pe care o ducem cu ei pentru 
play-off și a evenimentelor de la 
Sfântu Gheorghe. I-aș recomanda 
să ne liniștim și să ne vedem fiecare 
de echipa lui”, a declarat Hadnagy, 
potrivit sursei citate.

Tensiunile dintre cele două cluburi 
nu sunt cauzate doar de poziția 
echipelor din clasament. Cele două 
formații se luptă pentru ultimul loc 
de play-off, dar au și un meci la 

Mititelu vrea să îi lase pe 
rivalii de la CSU în afara 

cupelor europene
Adrian Mititelu spune că 

își dorește ca FCU Craiova să 
ajungă în play-off. Patronul 
alb-albaștrilor țintește locul 
4 în Liga 1. Acea poziție i-ar 
putea trimite pe olteni în 
Conference League. Elevii 
lui Napoli sunt angrenați 
ș i  în Cupa României , 
competiție care asigură și 
ea un loc de cupe europene, pentru 
câștigători.

„Nu, hai să fim serioşi, Cupa 
României este al doilea trofeu. Vă daţi 
seama ce aleg, ar fi… Dar şi acolo e 
foarte greu. Noi vorbim de câştigarea 
Cupei României, jucăm la UTA Arad şi 
pe urmă la U Cluj sau Hermannstadt. 
După aceea o finală cu CFR sau Sepsi. 
Nu e simplu. Dar, din punctul meu de 
vedere, Cupa ar fi un vis. Deocamdată 
noi ne luptăm să accedem în play-
off”, a declarat Adrian Mititelu pentru 
conturile de social media ale lui FCU 
Craiova.

Rivalii lui Mititelu vor și ei să prindă 
un loc de cupe europene. Sorin Cârțu 
spune că nu concepe ca CSU Craiova 
să nu ocupe o poziție ce poate duce 
în Conference League.

comisii. Adrian Mititelu așteaptă ca 
partida dintre Sepsi și FCU Craiova 
să fie rejucată. Momentan, elevii 

lui Bergodi au câștigat runda, la 
masa verde, din cauza scandărilor 
xenofobe.

„Avem aceste obiective, dar nu 
știu dacă pot să le faci cu atâtea 
înfrângeri. Ce mă deranjează pe mine 
este că sunt multe înfrângeri. Aici 
trebuie să tragă jucătorii un semnal 
de alarmă. Constanța nu prea se 
antrenează. Rezolvarea tot la ei este! 
Așa cum au avut momente în care 
s-au prezentat la 180 de grade față 
de cum au jucat aseară. Și cu CFR, 
și cu Farul. Cu Voluntari au reluat 
o obișnuință de anul trecut și de 
acum doi ani, când primeam gol și 
începeam să alergăm după egalare. 
Va fi greu să recuperăm după tot ce 
am pățit în acest sezon. Nu prea m-aș 
gândi să ratăm cupele europene, dar 
mai sunt meciuri”, a spus Sorin Cârțu, 
pentru Fanatik.

Cătălin ANGHEL


