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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

09.02
09:00 - 17:00

PTA SPA 2 Cetate Servicii Interne, PTA IAS Cetate, 
PTA SPA 1 Cetate Servicii Interne, PTCZ SPA 1 Cetate, 
PTA 2 Cetate, PTA CRR Cetate, PTA Moară Țărănească 
Cetate, PTA 3 Cetate, PTA 4 Cetate, PTA 1 Cetate, PTA 
5 Cetate, PTA Moară Cetate
PT terți: PTAB CEF Eco Dinam Group, PTA 
RAZMAFLOR, PTAb East Way Spedition Cetate, PTA 
Stație Epurare Nr. 1, PTCZ Munca Cetate, PTA Piscicola 
Cetate, PTA Port Cetate

Cetate

09:00 - 17:00 PTA 4 Bistreț - circ. JT nr. 1+2, PTA SMA Bistrețul Nou 
- circ. JT nr. 2

Bistreț

Controale la Mina Husnicioara! Muncitorii, în pericol
Minerii de la Cariera Husnicioara 

sunt transportați în condiții de 
nesiguranță. Asta au decis inspectorii 
de muncă, iar, zilele trecute, au dat 
amenzi şi au decis ca tanchetele să 
fie trase pe dreapta. Conducerea are 
termen să remedieze aceste deficiențe.

Astfel, în urma controalelor 
efectuate, s-a descoperit faptul că 
drumurile sunt la fel de dezastruoase, 
pe care se poate produce, în orice 
moment, o tragedie, tanchete vechi 
de zeci de ani şi cu mulți km la bord 
şi angajați care îşi riscă, zi de zi, viața, 
scrie actualmehedinti.ro.

Una din măsurile luate de conducerea 
Complexului este aceea de a renunța la 
transportul cu tanchete, pentru a evita o 
tragedie. Cu toate acestea, muncitorii îşi 
riscă, zi de zi, viața utilizând alte mijloace 
de transport. Spre exemplu, în cabina 
unui tractor, s-au înghesuit 5 muncitori, 
iar în remorca utilajului, alți 2 muncitori 
erau transportați alături de tuburi de 
oxigen.

În lipsa unui transport şenilat, 
minerii nu mai au voie să se deplaseze 
cu maşinile şi sunt nevoiți să parcurgă, 
zi de zi, 4 km pe jos, atât la intrarea, 
cât şi la ieşirea din tură.

„Drumurile sunt dificile, dar în 
carieră, nu se poate intra decât cu 
tanchete. Acum, s-a luat decizia ca 
muncitorii să se deplaseze pe jos. 
Orice efort suplimentar din partea lor 
este o muncă în plus după orele de 

program. Dar asta facem de ani de 
zile, aşa ne câştigăm existența. Dacă 
mineritul a fost în zonă, asta am făcut 
să ne întreținem. Eu lucrez de 31 de 
ani în Complex, mai am puțin şi ies la 
pensie, dar pe tineri nu i-aş îndemna 
să aleagă această meserie”, povesteşte 
Petre Morăşanu, brigadier în cadrul 
unității miniere.

Liderii de sindicat vorbesc deschis 
despre neregulile din carieră: drumuri 
proaste, fără siguranță sau protecție 
oferită muncitorilor şi transport 
neadecvat.

„Anvelopa salarială se face la 
începutul anului, sindicatul cere creşteri 
salariale (justificate, din punctul nostru 
de vedere), certificatele au crescut în 
fiecare an şi, cum nu poți tăia de la 
salarii, iar certificatele trebuie achitate, 
s-a tăiat din cei 20% alocați achizițiilor 
şi investițiilor. Practic, de multe ori, se 
taie de la siguranța muncitorilor. La 
Husnicioara, avem două tanchete care 
duc muncitorii - sunt vechi, de dinainte 
de Revoluție. Nu arată deplorabil, 
pentru că s-au mai tehnologizat, 
dar tot învechite sunt. Drumurile 
sunt marea problemă - ele trebuie 
refăcute în permanență”, declară Paul 
Constantinescu, lider de sindicat în 
cadrul minei Husnicioara.

Inspectorii ITM au deschis o 
anchetă. Pentru neregulile descoperite, 
au fost aplicate, către unitatea minieră, 
2 amenzi: una în valoare de 8 mii 

lei şi alta, de 10 mii de lei. De altfel, 
operatorul privat, care, în mod normal, 
ar trebui să asigure protecția şi buna 
funcțiune a tanchetelor, a fost amendat 
cu 8 mii lei.

„Pentru aceste deficiențe, au fost 
aplicate atât avertismente, cât şi 
amenzi, în funcție de gravitatea actelor 
constatate. De altfel, a fost dispus un 
plan de măsuri pentru remedierea 
acestor deficiențe. Cele mai grave 
nereguli se referă la gestionarea 
necorespunzătoare a tuburilor de 
oxigen şi la asigurarea, în mod 
necorespunzător, a anumitor tablouri 
electrice. Pe parte de transport - 
autoutilitara, care transporta muncitorii, 
nu avea un sistem de reținere a 
transportatorilor, astfel - în cazul în 

care se produce o răsturnare - aceştia 
să fie protejați în ceea ce priveşte 
riscul strivirii”, declară Nicea Mergeani, 
inspector-şef al ITM Mehedinți.

Unitatea minieră din Husnicioara 
ar trebui închisă în acest an, conform 
planului de restructurare a Complexului 
Energetic Oltenia. Puținii salariați, care 
vor rămâne aici, vor fi transferați la alte 
mine din cadrul CEO.

Vera IONESCU

Bărbat din Bâcleş, la un pas de 
comă alcoolică, prins la volan
Un bărbat din comuna Bâcleş, 

județul Mehedinți, s-a ales cu dosar 
penal după ce s-a urcat beat criță la 
volan şi a fost prins de poliție. Polițiştii 
din cadrul Secției Poliție Rurală Strehaia 
au depistat, în trafic, un bărbat de 53 
de ani, din comuna Bîcleş, 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 săvârşirii infracțiunii de 
conducerea unui vehicul sub influența 
alcoolului sau a altor substanțe.

Iulian Gogonea

Sursa: actualmehedinti.ro.
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Decizia luată față de bărbatul
 care a adus prăjituri cu 

droguri la petrecere

Profesorul de fitness care a adus 
prăjituri cu droguri la o petrecere 
a fost arestat preventiv pentru 21 
de zile.

După ce Tribunalul Vâlcea a 
aplicat măsura arestului la domiciliu, 
Curtea de Apel Pitești a luat decizia 
de a-l aresta preventiv pe antrenorul 
de fitness care este suspectat că 
a dus prăjituri cu cannabis la o 
petrecere organizată în urmă cu 
două weekenduri la un hotel din 
municipiul Râmnicu Vâlcea. Astfel, 
Dumitru C. a fost trimis după gratii 
pentru următoarele 21 de zile. 
Decizia este definitivă.

Magistraţii Curţii de Apel Piteşti 
au admis, marţi, 31 ianuarie 2023, 
contestaţia procurorilor DIICOT 
Vâlcea la decizia Tribunalului Vâlcea 
de a dispune arestul la domiciliu 
în cazul bărbatului care ar fi dus 
prăjituri cu droguri la o petrecere 
organizată la restaurantul unui 
hotel  din Râmnicu Vâlcea. În 
urma consumului de dulciuri cu 
stupefiante, nu mai puțin de 16 
persoane au ajuns la spital.

„Admite propunerea Parchetului 
de pe lângă Î.C.C.J. - D.I.I.C.O.T. - 
Biroul Teritorial Vâlcea şi, în temeiul 
art. 223 alin. 2 Cod de procedură 
penală, dispune arestarea preventivă 
a inculpatului Cojocari Dumitru, pe o 
perioadă de 21 de zile, începând cu 
data efectivei încarcerări. Menţine 
celelalte dispoziţii ale încheierii, 
care nu contravin prezentei. În 
baza art. 275 alin. 3 Cod procedură 
penală cheltuielile judiciare rămân 
în sarcina statului. Definitivă”, este 
decizia pronunţată de judecătorii 
de la Curtea de Apel Piteşti, Secţia 
Penală şi pentru cauze cu minori şi 
familie.
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O comună din Gorj va avea un centru de zi 
dedicat persoanelor vârstnice

Autorităţile din comuna gorjeană 
Roşia de Amaradia anunţă că, în scurt 
timp, vor deschide centrul de zi dedicat 
persoanelor vârstnice din localitate.

Investiţia a costat peste 150 de mii 
de euro, fonduri europene. Lângă acest 
centru, primăria vrea să construiască şi 
un cabinet stomatologic. Mai este nevoie 
de câteva avize pentru ca centrul de zi să 
fie inaugurat şi să înceapă să funcţioneze.

Pe lângă socializare, vârstnicii care 
vor merge acolo vor avea parte şi de 
alte servicii, cum ar fi cele medicale sau 
juridice.

„Am realizat pe fonduri europene un 
centru de zi pentru vârstnici. Săptămâna 
trecută, am obţinut autorizaţia de 
funcţionare de la DSP. Urmează să o 
obţinem şi pe cea de la ISU şi putem 
spune că este o investiţie finalizată”, a 
declarat edilul Liviu Cotojman, din Roşia 
de Amaradia, potrivit pandurul.ro.

Lângă acest centru, primăria vrea să 
ridice de la zero un cabinet stomatologic. 
„Sunt două loturi cadastrate. Avem în plan 
o altă investiţie cu finanţare europeană: 
un centru integrat al localităţii, care are 

ca prioritate realizarea unui cabinet 
stomatologic al Primăriei. Noi vom 
colabora cu un doctor stomatolog. Fie 

facem parteneriat, fie găsim o modalitate 
să finanţăm noi cheltuielile cu salariile. 
Încercăm să creăm un centru integrat, 

un fel de minispital pentru localnici”, a 
mai spus primarul din Roşia de Amaradia.

Claudia GROSU

Câine găsit de 
polițiști într-un 
țarc insalubru

Polițiștii gorjeni au dat o amendă de 
1.000 de lei, după ce au găsit un câine 
într-un țarc insalubru, fiind înconjurat de 
gunoaie și mizerie.

„Polițiștii locali cu atribuții în domeniul 
protecției mediului au aplicat sancțiunea 
contravențională maximă prevăzută de 
H.C.L. nr. 169/2006 privind aprobarea 
Regulamentului de gospodărire a 
municipiului Târgu Jiu, în valoare de 
1.000 lei, întrucât, în urma verificărilor 
efectuate pe strada Liviu Rebreanu din 
municipiul Târgu Jiu, s-a constatat că 
amplasamentul utilizat pentru creșterea 
unor exemplare canine este insalubru, 
fiind depozitate deșeuri de ambalaj și alte 
tipuri de deșeuri.

De asemenea, în conformitate cu 
prevederile O.U.G nr. 92/2021 privind 
regimul deșeurilor, deținătorii de terenuri, 
cu titlu sau fără titlu, au obligația de a ridica 
deșeurile depozitate în alte locuri decât 
cele autorizate, de a curăța terenurile, 
precum și de a elimina deșeurile conform 
legislației în vigoare”, a scris Poliția Locală 
Târgu Jiu, pe Facebook.

Claudia GROSU
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Câte persoane mai sunt în Gorj, după rezultatele 
provizorii ale recensământului

Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj 
a comunicat rezultatele provizorii ale 
recensământului. Datele arată că, în 
Gorj, mai sunt 314.684 de persoane. 
Cea mai mică localitate din judeţ nu 
mai este Arcani, ci Săcelu, cu 1.305 
locuitori.

Numărul de locuitori este în scădere 
cu aproximativ 27 de mii de locuitori 
faţă de ultimul recensământ, cel din 
2011. Majoritatea populaţiei, de circa 
160 de mii, este reprezentat de femei. 
137 de mii de gorjeni locuiesc la oraş şi 
179 de mii în mediul rural. Fenomenul 
de îmbătrânire s-a accentuat, vârsta 
medie a populației rezidente pentru 
județul Gorj crescând la 43,4 ani.

Din punctul de vedere al mărimii 
populaţiei rezidente, judeţul Gorj 
se situează pe locul 31 în ierarhia 
judeţelor. Referitor la municipii, orașe 
și comune, localitățile care au câștigat 
cel mai mare număr de locuitori între 
cele două recensăminte, sunt comuna 
Dăneşti care a ajuns la o populație de 
4.703 persoane (cu 828 persoane mai 
mult decât în 2011), comuna Scoarţa 
cu o populație rezidentă de 5.529 
persoane (cu 685 persoane mai mult 
decât în 2011) și comuna Teleşti cu o 
populație rezidentă de 3.047 persoane 
(cu 574 persoane mai mult decât în 
2011).

Astfel, comuna Teleşti a crescut 
cu 23,2% față de 2011 ajungând la o 
populație de 3.047 locuitori, respectiv 
comuna Dăneşti a crescut cu 21,4% 
ajungând la o populație de 4.703 
locuitori. Localitățile cu cele mai mari 
scăderi în valori relative înregistrate 
în decursul ultimului deceniu sunt 
municipiul Târgu Jiu (73.544 locuitori, 
-10,9% față de populația din 2011) 
și municipiul Motru (15.950 locuitori, 
-16,4% față de populația din 2011).

Comuna cea mai mică din județ 
este comuna Săcelu cu numai 1.305 
locuitori (în scădere față de RPL2011 
când s-au recenzat 1.542 locuitori). 
La recensământul precedent, cea mai 
mică a fost comuna Arcani cu 1.346 
locuitori care, la recensământul din 
2021 a înregistrat o creștere, ajungând 
la 1.363 de locuitori. Cea mai mare 
comună din județ este comuna Băleşti 
(7.309 locuitori față de 7.404 locuitori 
în 2011), dar care și-a menținut 

această poziție fruntașă la ambele 
recensăminte.

Orașul Ţicleni este orașul cel mai 
mic din cadrul județului (3.934 locuitori 

față de 4.414 locuitori în 2011). Cel 
mai mare oraș din județ este oraşul 
Rovinari cu 10.246 locuitori. Municipiul 
Târgu Jiu, reședință a județului, are 

o populație rezidentă de 73.544 
persoane, mai mică decât în urmă cu 
zece ani, cu 8.960 persoane.

Claudia GROSU
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Slatina. Noi beneficiari de transport în 
comun gratuit

Hotărârea Consi l iu lui  Local 
nr.189/22.09.2020 refer i toare 
la acordarea de facilități pentru 
transportul public local cu autobuze 
prin curse regulate în municipiul 
Slatina se modifică. Astfel, se oferă 
gratuitatea unui abonament pentru 
noi categorii de persoane prevăzute 
în Legea recunoștinței pentru victoria 
Revoluției Române din Decembrie 
1989, pentru revolta muncitorească 
anticomunistă de la Brașov din 
noiembrie 1987 și pentru revolta 
muncitorească anticomunistă din 
Valea Jiului-Lupeni - august 1977, 
nr.341/2004:

„La art.1 din Hotărârea Consiliului 
Local nr.189/2020 referitoare la 
acordarea de faci l i tăț i  pentru 
transportul public local cu autobuze 
prin curse regulate în municipiul 
Slatina cu modificările și completările 
ulterioare, se introduce o noua literă, 
respectiv h) după cum urmează:

„Art.1 lit. h) gratuitatea unui 
abonament pentru categori i le 
de persoane prevăzute în Legea 
recunoștinței pentru victoria Revoluției 
Române din Decembrie 1989, pentru 
revolta muncitorească anticomunistă 
de la Brașov din noiembrie 1987 
și pentru revolta muncitorească 
anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni 
- august 1977, nr.341/2004”, se arată 
în proiectul Consiliului Local Slatina.

Balșul va avea echipă de fotbal din toamnă. 
Primarul promite investiții majore

Orașul Balș vrea să devină 
din ce în ce mai vizibil pe harta 
județului Olt. Edilul localității are 
planuri mari. Potrivit gazetanoua.
ro, este vorba despre o investiţie 
pe fonduri europene, în valoare de 
două milioane de euro, ce vizează 

reabilitarea Parcului „Central”. De 
asemenea, se vor construi o sală 
de sport şi un bazin de înot, iar din 
toamnă va fi înfiinţată o echipă de 
fotbal, care să reprezinte oraşul în 
competiţiile sportive.

Edilul din Balș, Cătălin Rotea, 

a susţinut, marţi seara, o sesiune 
live, pe Facebook, pentru a-i ţine la 
curent pe locuitorii urbei pe care o 
administrează, cu privire la stadiul 
proiectelor derulate. Edilul a răspuns 
întrebărilor cetăţenilor, iar totodată 
le-a prezentat noile proiecte care 
vor începe în Balş. Printre acestea, 
crearea unei zone de agrement, 
îmbinată cu posibilitatea practicării 
sportului de performanţă. În acest 
sens, Rotea anunţă înfiinţarea din 
această toamnă a unei echipe de 
fotbal.

„Reabilitarea Parcului Central, 
investiţie de două milioane de euro, 
depunere pe fonduri europene, în 
aprilie. Asta presupune reabilitarea 
integrală a parcului şi inclusiv 
extindere în zona din spatele 
stadionului, spre faleza Olteţului, 
unde vom face o mică esplanadă.

Construire bazin de înot: Lucrările 
trebuie să înceapă. Construire sală 
de sport, lucrările trebuie să înceapă, 
pentru că se mai aşteaptă doar avizul 
de la ISU.

Şi dacă tot facem această zonă, 
de reabilitare a Parcului Central, de 
construire a unui bazin de înot şi a 
unei săli de sport, iau în calcul, în 
mod activ, înfiinţarea sau susţinerea 
unei echipe de fotbal a oraşului, 
începând cu toamna acestui an.

Dintotdeauna, Balşul a avut o 
tradiţie fotbalistică, şi cred că, dacă 
creăm acest pol de interes cu o zonă 
de parc reabilitat, bazin de înot şi 
sală de sport, locuitorii din Balş îşi 
doresc să vină să vadă meciurile unei 
echipe de fotbal, chiar dacă ea pleacă 
din Liga a IV-a şi vedem până unde 
putem ajunge”, a transmis Rotea.

Alexandru NICA

Bărbat prins la volanul unui autoturism neînmatriculat
Un bărbat, în vârstă de 54 

de ani, din comuna Strejeşti, 
judeţul Olt, a fost prins, miercuri 
dimineaţă, în timpul unei acţiuni 
desfăşurate de poliţiştii rutieri, 
la volanul unei maşini cu numere 
provizorii expirate. Şoferul s-a ales 
cu dosar penal.

„Polițiștii Biroului Rutier Slatina, 

în timp ce desfășurau activități 
specifice, pe strada Ecaterina 
Teodoroiu, în municipiul Slatina, au 
oprit pentru control un autoturism, 
condus de un bărbat, în vârstă de 
54 de ani, din comuna Strejești, 
județul Olt. În urma verificărilor 
efectuate, polițiștii au constatat 
faptu l  că  autotur i smul  avea 

autorizația provizorie de punere 
în circulație expirată. Pe numele 
bărbatului, polițiștii au întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducerea unui 
vehicul neînmatriculat”, transmite 
IPJ Olt.

Alexandru NICA
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Aplicația RO-Alert a fost actualizată

Departamentul pentru Situații de 
Urgență (DSU) a anunțat, miercuri, 
că a fost lansată forma actualizată 
a aplicației RO-Alert prin care se 
primesc mesaje pe telefoanele 
mobile, mai multe tipuri de alerte și 
informații utile.

Aplicația, disponibilă în română 
și engleză, este împărțită în mai 
multe secțiuni: știri, hartă interactivă, 
apelare rapidă la numărul unic de 
urgență 112, ghiduri instructive 
pentru situații de urgență și altele.

Harta interactivă oferă informații 
despre cele mai apropiate puncte 
cheie, de maximă importanță, 
precum: unități de primiri-urgențe, 
spitale, unități de pompieri, baze 
și refugii salvamont, adăposturi de 
protecție civilă, stații de ambulanță, 
unități de poliție și jandarmerie, 
farmacii non-stop.

Totodată, cetățenii au acces și 
la informații și link-uri de interes, 
precum: Platforma „FII PREGĂTIT”, 
Serviciul SMS 113 pentru persoane cu 
dizabilități, Ghid Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență, dar și 
către site-uri ale instituțiilor aflate în 
coordonarea Departamentului pentru 

Situații de Urgență, precizează sursa 
citată, informează g4media.ro.

Aplicația este disponibilă atât pe 
telefoanele cu sistem de operare 

Apple, dar și Android, și poate fi 
descărcată gratuit de aici:

App Store: https://apps.apple.
com/ro/app/dsu/id1663813906

Google Play: https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.
orson.dsu

Doljean reținut după ce a agresat o femeie în mașină

Un bărbat de 58 de ani, din 
comuna Goieşti, județul Dolj, a fost 
reținut de polițiști în cursul nopții 
de 1 februarie. Acesta ar fi agresat 
o femeie în propriu autoturism. 
Victima este o femeie de 49 de ani 
din Drobeta Turnu Severin. Potrivit 

polițiștilor, agresorul trebuia s-o 
transporte pe femeie chiar la Severin. 
Între timp, între cei doi s-a născut 
un conflict în urma căruia bărbatul 
ar fi agresat-o fizic pe femeie şi ar fi 
împiedicat-o să coboare din maşină, 
privând-o pe aceasta de libertatea 

de mişcare.
„La data de 31 ianuarie a.c., ora 

15:45, poliţiştii Secţiei nr.1 Poliţie 
Rurală Melineşti au fost sesizați 
prin apel de urgenţă 112, de către 
un bărbat din comuna Șimnicu de 
Sus, cu privire la faptul că, într-
un autoturism ce este parcat în 
afara părţii carosabile, în localitatea 
Şimnicu de Sus, o femeie ar fi 
agresată de un bărbat.

La faţa locului s-au deplasat 
poliţiştii, autoturismul în cauză fiind 
identificat şi oprit în comuna Goieşti, 
ocazie cu care, în interior au fost 
legitimaţi un bărbat, de 58 de ani, 
din comuna Goieşti şi o femeie, de 
49 de ani, din municipiul Drobeta 
Turnu Severin.

În urma cercetărilor efectuate 
s-a stabilit că în cursul zilei de 31 
ianuarie, bărbatul, în timp ce se 
afla pe DN 56 F - Centura de Nord 
a Craiovei, ar fi avut o discuţie cu 
femeia şi ar acceptat să o transporte 
pe aceasta, cu autoturismul, în 
municipiul Drobeta Turnu Severin.

În timp ce se aflau în comuna 
Şimnicu de Sus, în urma unor discuţii 
contradictorii între cei doi, bărbatul 
ar fi agresat-o fizic pe femeie şi ar fi 
împiedicat-o să coboare din maşină, 
privând-o pe aceasta de libertatea 
de mişcare”, au spus polițiștii doljeni.

Agresorul a fost reținut pentru 
24 de ore, urmând să fie prezentat 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Craiova în vederea luării unei măsuri 
preventive.

„În urma audierilor efectuate şi a 
probatoriului administrat, polițiștii l-au 
reținut pe bărbat, pentru 24 de ore, 
sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de lipsire de libertate şi lovirea sau 
alte violenţe, acesta fiind introdus 
în centrul de Reţinere şi Arestare 
Preventivă din cadrul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Dolj.

În cursul zilei de 1 februarie, 
bărbatul a fost prezentat Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Craiova în 
vederea luării unei măsuri preventive”, 
potrivit IPJ Dolj.

Alexandru NICA

Foto: Facebook/Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
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HOROSCOP
Visele tale ar putea fi 

deosebit de intense acum, 
iar unele ar putea fi chiar 
profetice. Este posibil sa fi 
visat recent la un vechi prieten 
pe care nu l-ai mai vazut de 
ceva vreme. 

Astaz i  s -ar  putea sa 
simti nevoia sa faci cat mai 
multe lucruri posibil. Esti 
o persoana energica, si ai 
rezistenta si concentrarea 
necesare, asa ca ar trebui 
sa poti realiza orice vrei. 

Evenimentele sociale care 
implica atat prieteni vechi, cat si 
noi, s-ar putea dovedi deosebit 
de satisfacatoare in acest 
moment. Ii vei putea ajunge din 
urma pe cei pe care nu i-ai vazut 
de ceva vreme. 

S-ar putea sa fie nevoie 
sa faci unele dintre treburile 
mai putin interesante astazi. 
E s t i  i n  s t a rea  de  sp i r i t 
potrivita pentru a le duce 
la bun sfarsit iar eficienta ta 
este la cote maxime. 

Astaz i  s-ar  putea sa 
decizi sa faci niste treburi 
enervante, dar necesare. Ai 
energia si rezistenta sa le 
termini si probabil o vei face, 
desi s-ar putea sa innebunesti 
de plictiseala intre timp. 

S-ar putea sa fi lasat sa 
treaca cateva zile sarcinile si 
treburile casnice, asa ca astazi 
s-ar putea sa decizi sa le faci pe 
toate deodata. 

Ai energia si rezistenta pentru 
a o face. 

Unele informatii pe care le 
cauti de multa vreme ar putea fi 
descoperite in sfarsit astazi prin 
eforturile tale diligente. Acest lucru 
iti va creste capacitatea de a face 
fata oricaror provocari pe care 
intentionezi sa le abordezi. 

Unele apeluri pe care 
este posibi l sa f i fost de 
acord sa le faci pentru un 
grup cu care esti afiliat ar 
putea trebui sa fie rezolvate 
astazi. Nu fi surprins daca iti 
petreci mult timp la telefon.

Unele chestiuni emotionale 
din ultimele zile ar putea fi in sfarsit 
solutionate spre satisfactia tuturor 
celor implicati. Fericirea domneste in 
casa, deoarece toti membrii familiei 
tale sunt practic multumiti de felul in 
care le decurge viata.

Poate ca ai nevoie sa te 
ocupi de documentele legate de 
chestiuni financiare astazi. Vei plati 
facturi, vei face unele depozite sau 
sau alte operatiuni. Indiferent de 
ce ai nevoie sa te ocupi, o vei face 
si vei face bine.

O comunicare solida si 
sincera intre tine si cei pe care 
ii iubesti este probabil sa clarifice 
o anumita confuzie. Rolurile sunt 
definite mai clar, problemele 
emotionale clarificate si treburile 
sunt alocate mai corect.

Ar trebui sa fii deosebit de 
eficient in orice activitate pe care 
trebuie sa o faci astazi. Ochiul tau 
natural pentru detalii este deosebit 
de ascutit. De asemenea, te simti 
harnic, asa ca nu fi surprins daca 
altii iti fac complimente admirative. 

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 Akzente 
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 Poarta între căi 
22:50 Discover Romania 
23:00S oția perfectă 
23:55 Eurovision 2023 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare 
  şi Hathaway: detectivi 
  particulari E
01:55 Istorii incredibile (R)
02:53 Telejurnal (R)
03:40 Dincolo de alb 
  şi negru (R)
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)

08:45 O nuntă pe zi (12)
10:15 Tânărul Sheldon 
10:35 Father Stu (15)
12:40 Maixabel (15)
14:35 Familia 
  Monstrulescu 2 (AG)
16:15 Sfinții din Mafie (15)
18:15 The Marksman: 
  În bătaia 
  puștii (N15)
20:00 Mereu la prima 
  întâlnire (AG)
21:40 Mariupol: 
  Povestea 
  oamenilor
23:15 11 lovituri 
00:00 Vine noaptea (15)
01:30 Aproape celebri (12)
03:30 Gruparea 
  Baader Meinhof (15)
06:00 Un cântec 
  străbate 
  lumea (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 Mama vitregă – 
  iubirea schimbă tot 
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 Mama 
  vitregă – 
  iubirea 
  schimbă tot (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 Spitalul 
  Bellevue (AP)
22:00 Starea 
  naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Un surâs în 
  plină vară (AP)
04:00 Focus 
05:30 Doar pentru 
  iubire (AP)
06:30 Primii castiga - 
  quiz show 

07:45 Start Show (R)
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Baronii (AP)
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 Iubirea invinge 
21:00 Trenul de noapte 
  spre Lisabona (12)
23:15 Experiment periculos (15)
01:15 Poama acră 
03:15 Albumul Naţional 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)

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 Mașini de milioane 
16:00 Mașini de milioane 
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 Comori arhitecturale 
  recuperate
22:00 Comori 
  restaurate 
23:00 Vânătorii de artefacte 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate
01:00 O pradă mortală
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
04:00 Comori restaurate 
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

08:00 Schi alpin: CM
09:30 Tenis: Australian Open
11:00 Snooker: Home Nations 
  Series Mastersul German
14:00 Sărituri cu schiurile: CM 
  Bad Mitterndorf Kulm 
15:00 Patinaj artistic:CE Espoo 
16:00 Snooker: Home Nations 
  Series Mastersul German
19:00 Tenis: Australian Open
20:00 Ciclism: Turul Arabiei Saudite
21:00 Snooker: Home Nations 
  Series Mastersul German
00:00 Sports Spotlight
01:00 Sărituri cu schiurile: CM
  Bad Mitterndorf Kulm 
01:45 Sărituri cu schiurile: CM 
  Hinterzarten 
02:30 Snooker: Home Nations 
  Series Mastersul German 
04:00 Patinaj artistic:CE Espoo 
06:00 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 
13:00Î n 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

08:15 Crăciun în familie (AP)
10:15 La bloc 

12:30 Confesiunile 
  unei mirese (AP)
14:30 Weekend de familie (AP)
16:15 Ferma lebedelor (AP)
18:15 La bloc 
20:30 Ziua cârtiței (AP)
22:30 Orașul Infernului (12)
00:30 Ziua cârtiței (AP)
02:30 La Maruţă (R)

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 Lia – soţia 
  soţului meu
23:00 Observator 
23:30 America 
  Express – 
  Drumul 
  Aurului (R)
03:00 Observator (R)
04:00 Nu te 
  supăra,
  frate! (R)

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 Cod roșu 
  la Londra (12)
22:15 2 pistoale (N15)
00:15 Ştirile 
  Pro Tv 
00:45 Lecţii de viaţă (R)
01:45 Apropo Tv 
02:30 Umami: al 5-lea gust
03:00 Vorbeşte lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 



PUBLICITATE9 Joi, 2 Februarie 2023

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 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 plecare PA Crişan III - str. Aleea RozelorSlatina08:00 - 16:00
Trafo 1 PTCZ Siloz Caracal - str..SilozuluiCaracal08:00 - 12:00
Trafo 2 PTCZ Siloz Caracal - str. SilozuluiCaracal12:00 - 16:00

09.02

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

Criva de 
Jos

09:00 - 16:00

PTAM Dealul Malului Râmnicu VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

14:00 - 17:00

PTA Pietrari 1, PTA Pietrari 2, PTA Pietrari 3, PTA 
Pietrari 4, PTA Pietrari 5, PTAB Pietrari 6, PTAB 
Pietrari 7, PTAB Cuculici 1, PTAB Cuculici 2, PTA 
Gospodărie Apă Pietrari, PTAB Angheleşti, PTA 
Confer Pietrari (terţ), PTA Voinescu (terţ)

Pietrari09:00 - 17:00
09.02

Consiliul Local Bratovoeşti organizează licitaţie publică în vederea 
concesionării pe o perioadă de 49 ani a unui imobil-teren în suprafaţă 
totală de 4.973, aflat în domeniul public al Comunei Bratovoeşti, situat în 
satul Prunet, comuna Bratovoeşti, T58 P347, număr cadastral 32733, în 
vederea desfăşurării activităţi turistice. Documentaţia de participare se 
poate solicita şi obţine de la sediul Consiliului Local Bratovoeşti; preţul 
este de 10Lei. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.02.2023, 
ora 10.00. Data-limită de depunere a ofertelor, într-un singur exemplar, 
este 23.02.2023, ora 09.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, com.
Bratovoeşti, sat Bratovoeşti, nr.67. Ședinţa publică de licitaţie va avea loc 
în data de 23.02.2023, ora 10.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, 
telefon: 0251/371.029.

Consiliul Local Bratovoeşti organizează licitaţie publică în vederea 
concesionării pe o perioadă de 49 ani a unui imobil-teren în suprafaţă 
totală de 1.000, aflat în domeniul public al Comunei Bratovoeşti, situat în 
satul Prunet, comuna Bratovoeşti, T58 P347, număr cadastral 30063, în 
vederea desfăşurării activităţi turistice. Documentaţia de participare se 
poate solicita şi obţine de la sediul Consiliului Local Bratovoeşti; preţul 
este de 10Lei. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.02.2023, 
ora 10.00. Data-limită de depunere a ofertelor, într-un singur exemplar, 
este 23.02.2023, ora 09.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, com.
Bratovoeşti, sat Bratovoeşti, nr.67. Ședinţa publică de licitaţie va avea loc 
în data de 23.02.2023, ora 10.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, 
telefon: 0251/371.029.

Consiliul Local Bratovoeşti organizează licitaţie publică în vederea 
concesionării pe o perioadă de 49 ani a unui imobil-teren în suprafaţă totală 
de 2.843, compus din suprafeţele de 2.000mp şi 843mp, aflat în domeniul 
public al Comunei Bratovoeşti, situat în satul Prunet, comuna Bratovoeşti, 
T58 P347, număr cadastral 30060, respectv 30064, în vederea desfăşurării 
activităţi turistice. Documentaţia de participare se poate solicita şi obţine 
de la sediul Consiliului Local Bratovoeşti; preţul este de 10Lei. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 16.02.2023, ora 10.00. Data-limită de 
depunere a ofertelor, într-un singur exemplar, este 23.02.2023, ora 09.30, 
la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, com.Bratovoeşti, sat Bratovoeşti, 
nr.67. Ședinţa publică de licitaţie va avea loc în data de 23.02.2023, ora 
10.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, telefon: 0251/371.029.

Consiliul Local Bratovoeşti organizează licitaţie publică în vederea 
concesionării pe o perioadă de 49 ani a unui imobil-teren în suprafaţă 
totală de 3.100, aflat în domeniul public al Comunei Bratovoeşti, situat în 
satul Prunet, comuna Bratovoeşti, T58 P347, număr cadastral 32735, în 
vederea desfăşurării activităţi turistice. Documentaţia de participare se 
poate solicita şi obţine de la sediul Consiliului Local Bratovoeşti; preţul 
este de 10Lei. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.02.2023, 
ora 10.00. Data-limită de depunere a ofertelor, într-un singur exemplar, 
este 23.02.2023, ora 09.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, com.
Bratovoeşti, sat Bratovoeşti, nr.67. Ședinţa publică de licitaţie va avea loc 
în data de 23.02.2023, ora 10.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, 
telefon: 0251/371.029.

Consiliul Local Bratovoeşti organizează licitaţie publică în vederea 
concesionării pe o perioadă de 49 ani a unui imobil-teren în suprafaţă 
totală de 632mp, aflat în domeniul public al Comunei Bratovoeşti, situat în 
satul Prunet, comuna Bratovoeşti, T5 P166, lot 15, număr cadastral 40868, 
în vederea desfăşurării activităţi turistice. Documentaţia de participare se 
poate solicita şi obţine de la sediul Consiliului Local Bratovoeşti; preţul 
este de 10Lei. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.02.2023, 
ora 10.00. Data-limită de depunere a ofertelor, într-un singur exemplar, 
este 23.02.2023, ora 09.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, com.
Bratovoeşti, sat Bratovoeşti, nr.67. Ședinţa publică de licitaţie va avea loc 
în data de 23.02.2023, ora 10.30, la sediul Consiliului Local Bratovoeşti, 
telefon: 0251/371.029.
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SPORT | Hagi e de partea 
celor de la FCU Craiova: 

„Nu poți să oprești un meci”

Gică Hagi consideră că arbitrul 
meciului Sepsi - FCU Craiova s-a pripit 
atunci când a oprit partida. Centralul a 
decis să încheie duelul dintre cele două 
formații, în minutul 26, după ce din 
tribune s-au auzit scandări xenofobe. 
Patronul celor de la Farul spune că 
s-a creat un precedent periculos și că 
niciodată, în cupele europene, nu s-ar 
fi luat o astfel de decizie.

„În cupele europene, niciodată nu 
cred că s-a oprit un meci, în cel mai 
rău caz, au fost evacuați suporterii 

recalcitranți. Până la urmă, măsura 
drastică este să-i scoți din stadion, 
nu poți să oprești un meci. Înainte 
de a opri meciul, trebuie să scoți 
suporterii din stadion. Nu este o 
variantă, e punctul de bază! Și noi am 
avut probleme la un meci cu Dinamo 
acasă și suporterii au fost evacuați. 
Pentru că meciul de fotbal e făcut să 
se joace. A fost creat un precedent 
foarte, foarte periculos”, a mai spus 
Hagi, la Digi Sport.

Cătălin ANGHEL

Distribuție Oltenia dă startul unei noi 
ediții a Clubului de Practică, locul în 
care învățăm durabil în programul 

Ucenic Electrician
Proiectul Ucenic Electrician, marca 

Distribuție Oltenia, reia în 2023 o 
activitate pentru elevii care au nevoie 
să-și dezvolte abilitățile tehnice, dar și 
să evolueze pe plan personal: Clubul 
de Practică, ediția a III-a. „Învățăm 
durabil pentru un viitor la puterea 
verde” alături de Fundația Progress 
și le oferim celor aproape 300 de 
Ucenici din cele 7 licee partenere 
provocări lunare din domeniu, premii 
atractive și multe surprize.

Clubul de Practică a devenit 
deja o tradiție în programul Ucenic 
Electrician, iar anul acesta ne 
îndreptăm atenția din nou spre 
sustenabilitate și credem într-un viitor 
durabil și “verde”. Prin colaborarea 
cu Fundația Progress, susținută de 
partenerii noștri: ADREM, EnergoBit, 
Comranado, Elco Târgu Jiu și ALM 
Power Group le oferim Ucenicilor o 
experiență care îi pregătește pentru 
provocările din domeniu.

Ediția a III-a a Clubului de Practică:
„Învățăm durabil pentru un 
viitor la puterea verde”
Alături de special ișt i i  de la 

Fundația Progress, în luna februarie 
dăm startul activităților din Clubul 
de Practică, ediția a III-a și le oferim 
Ucenicilor Electricieni o experiență 
completă și motivantă care să îi 
pregătească pentru o carieră solidă 
în energie. Ideea care stă la baza 
acestui proiect este aceea că meseria 
de electrician evoluează odată cu 
noile tehnologii, iar tinerii au nevoie 
de cât mai multe oportunități de a se 
adapta schimbărilor și de a-și depăși 
limitele.

Ce ne propunem?
- Organizarea de concursuri lunare 

cu premii, pe baza unor tematici 
adecvate profilului de studiu, pentru 
fiecare nivel educațional, precum: 
circuite electrice, elemente de 
circuit, motoare electrice, tensiune 
și intensitate electrică;

- Organizarea de webinarii tehnice 
în care vom prezenta provocarea 
lunară, noțiuni teoretice sumare și 
modul de lucru practic;

- Acordarea unor premii dedicate, 
constând în instrumente utile în 

activitatea practică;
- Încurajarea lucrului în echipe și 

consolidarea abilităților de prezentare 
a proiectelor realizate;

- Diversificarea materialelor 
educaționale oferite în program.

„Suntem bucuroși să continuăm 
și anul acesta colaborarea cu 
Fundația Progress. Împreună le 
oferim Ucenicilor noștri experiențe 
noi și depășim provocări în fiecare 
zi. Kit-urile pe care le punem la 
dispoziție în Clubul de Practică sunt 
o surpriză plăcută, atât pentru elevi, 
dar și pentru profesori. Mai mult 
decât atât, în edițiile trecute am avut 
bucuria să vedem că și colegii noștri, 
specialiști cu acte în regulă, și-ar 
dori să le folosească. Considerăm că 
entuziasmul este cheia succesului în 
orice meserie, iar la acest capitol, 
ne considerăm norocoși. Pregătim 
alături de partenerii noștri cooptați 
în program: ADREM, EnergoBit, 
Comranado, Elco Târgu Jiu și ALM 
Power Group specialiști de nădejde 
în domeniul energiei, iar colegii de 
la Fundația Progress ne susțin în tot 
acest demers” - Eugen Butoarcă, 
Director Executiv Distribuție Oltenia.

Alături de partenerii noștri cooptați 
în program, ADREM, EnergoBit, 
Comranado, Elco Târgu-Jiu și ALM 
Power Group continuăm activitățile 
extracurriculare care valorizează 
componenta practică și suntem 
convinși că viitorul în energie va fi pe 
cele mai bune mâini.

Pentru mai multe detalii despre 
proiectul Ucenic Electrician accesați: 
https://ucenicelectrician.ro/.

Divizia Oameni și Brand
Distribuție Oltenia
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Cătălin ANGHEL
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Mititelu: „Sepsi OSK o să aibă câștig de 
cauză, vom pierde procesul!”

Adrian Mititelu le-a dat vești rele 
suporterilor. Chiar dacă a făcut mare 
scandal, după meciul dintre Sepsi și 
FCU Craiova, patronul alb-albaștrilor 
s-a răzgândit. Echipa lui va pierde 
partida, la masa verde. Finanțatorul 
trupei din Bănie spune că totul este 
din cauza unui angajat al clubului, 
care a semnat o hârtie, la Sfântu 
Gheorghe.

„Veste proastă! Din păcate situația 
se schimbă radical! Sepsi OSK o să 
aibă câștig de cauză, vom pierde 
procesul! Din păcate ignoranța și 
naivitatea de care a dat dovadă 
un angajat al clubului (contrar 
instrucțiunilor primite) prin semnătura 
pusă înainte de începerea jocului, pe 
un document emis de Sepsi, aparent 
banal, ne duce în postura de club care 

și-a asumat accesul suporterilor. Țin 
să precizez că am aflat de existența 
acestui document de abia astăzi!”, a 
scris Adrian Mititelu, pe contul său 
de Facebook.

Attila Hadnagy, directorul sportiv 
al lui Sepsi, a transmis că știa de la 
bun început despre documentul adus 
în discuție: „Vă spun sincer că noi 
am râs când l-am văzut pe domnul 
Mititelu cu câtă înverșunare vorbea 
de neasumarea prezenței suporterilor 
echipei dânșilor la acest meci. Ne-am 
dat seama pe loc că domnul Mititelu 
nu știe absolut nimic despre actul 
semnat de angajatul dânsului. Prin 
semnătura acelui act ei își asumau 
prezența galeriei la acest meci. 
Am înțeles de la ofițerul nostru de 
securitate că actul este semnat de un 
domn Cătălin. Nu i-am reținut numele 
în totalitate”, a spus Attila Hadnagy, 
potrivit Prosport.

Angajatul care îl costă pe 
Mititelu 3 puncte la masa 

verde recunoaște că a greșit

Cătălin Rizan, responsabil cu 
ordinea și securitatea la clubul lui 
Adrian Mititelu, și-a asumat greșeala. 
Acesta spune că a semnat procesul 
verbal de predare-primire a sectorului 
în care galeria oltenilor s-a așezat.

După ce au intrat suporterii în 
sectorul destinat galeriei oaspete, 
responsabilul cu securitatea de la 
Sepsi m-a rugat să semnez procesul 
verbal de predare-primire a sectorului 
respectiv. Mi-a spus că trebuie pentru 
dosarul meciului, în cazul în care se 
distrug scaune. Nu m-am consultat 
cu nimeni din conducerea noastră. 
Nu mai semnasem așa ceva, decât la 
un meci cu Dinamo. Nu m-am gândit 

că semnarea acelui proces verbal va 
produce probleme clubului, iar de 
acea hârtie depinde decizia de la 
Comisia de Disciplină. Îmi pare rău, 
am făcut o greșeală prea mare”, a 
declarat Cătălin Rizan, citat de GSP.
ro.

Angajatul FCU spune că nu știe ce 
se va întâmpla cu el și ce decizie va 
lua patronul echipei, în urma acestui 
episod: „E normal ca domnul Adrian 
Mititelu să fie supărat pe mine. Nu 
știu ce se va întâmpla cu mine. E 
învățătură de minte. Normal ar fi 
ca meciul să se rejoace cu porțile 
închise”, a mai spus Cătălin Rizan.

Cătălin ANGHEL

Helmut Duckadam, alături 
de fotbaliștii de la FCU: 

„De ce să sufere ei pentru 
câțiva oameni”

Helmut Duckadam este de părere 
că meciul dintre Sepsi și FCU Craiova 
nu trebuia oprit. Acesta consideră că 
a fost o prostie din partea arbitrului 
să ia o astfel de decizie și că, prima 
dată, trebuia ca suporterii să fie 
evacuați. Totodată, fostul mare 
portar se gândește și la fotbaliștii 
străini de la FCU, care suferă din 
cauza acestor evenimente.

„Mi se pare o prostie! Dar noi tot 
timpul facem premiere, de ce să nu 
fie și aici o premieră? Părerea mea 
este că trebuia să se rezolve foarte 
simplu. Bine, trebuia și arbitrul să 
aibă această putere, sau Federația, 
sau observatorul. Eu aș fi propus să 
fie oprit jocul, să fie evacuați acei 
suporteri din stadion și să se reia 
jocul. Dacă nu puteau fi evacuați 
suporterii, trebuia să fie întrerupt 
jocul, iar, după 24 de ore, era reluat 
jocul fără spectatori din minutul 
oprit. Așa… suferă un club, suferă 
jucătorii, pentru că, la Craiova, sunt 
foarte mulți jucători care habar n-au 
ce înseamnă Ținutul Secuiesc, ce 
înseamnă imnul și așa mai departe. 

Ei au venit să câștige niște bani. 
De ce să sufere jucătorii pentru 
câțiva oameni care au un război cu 
Mititelu?”, a spus Helmut Duckadam 
pentru as.ro.

Stelistul explică faptul că arbitrul 
putea să ia alte măsuri, mult mai 
bune pentru jocul de fotbal. Totuși, 
centralul a decis să oprească meciul.

„Eu cred că ar trebui revizuită 
această politică: “Dom’le, evacuăm 
frumos acei suporteri recalcitranți, le 
dăm amenzi, îi interzicem pe stadion. 
De ce să sufăr eu, care merg la meci 
să văd spectacol și am plătit bilet?”. 
Arbitrul și observatorul ar trebui să 
poată să ia această decizie (n.r. - să 
fie evacuați suporterii). Dacă nu 
suntem în stare să evacuăm 100-300 
de suporteri, înseamnă că nu suntem 
pregătiți cu nimic în țara asta! S-a 
creat un precedent. Așa… putem să 
oprim fiecare meci. Au fost atâtea 
situații în care se putea opri un meci. 
Nu știu cine va profita de această 
oprire, pentru că, în niciun caz, 
fotbalul”, a mai declarat Duckadam.

Cătălin ANGHEL

Foto: Captură Video Digi Sport
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Nimeni la meci

Conducerea clubului FCU Craiova 
a luat o decizie radicală după 
evenimentele de la Sfântu Gheorghe. 
Astfel, meciurile ce urmează să se 
desfășoare în Bănie, sub organizarea 
formației patronate de Adrian Mititelu, 
se vor disputa fără suporteri.

„Având în vedere evenimentele 
din ult ima perioadă prin care 
unii dintre membrii galeriei s-au 
dedat la acte huliganice contrare 
legii și regulamentelor FRF, prin 
care s-au creat prejudicii uriașe 
pentru club;

Luând în calcul amenințările 
directe cu privire le producerea unor 
alte evenimente care să conducă la 
prejudicii grave pentru club, am luat 
următoarele hotărâri:

1) Desfășurarea meciurilor pe 
teren propriu, fără spectatori, pe o 
perioadă nedeterminată;

2) Efectuarea de demersuri către 

FRF și autoritățile statului în vederea 
adoptării de urgență a unei legislații 
care să prevină aceste manifestări;

3) Clubul va comunica procedura 
prin care cei care au achiziționat 
abonamente vor putea să primească 
contravaloarea acestuia.

Clubul își exprimă regretul profund 
față de suporterii loiali ai clubului, în 
special față de abonați sau de cei de 
bună-credință, care nu au nicio vină 

Adrian Mititelu începe un 
nou conflict cu Peluza Sud
Adrian Mititelu spune că va 

schimba politica și că relația între 
club și galerie va fi diferită. Totul a 
plecat de la incidentele ce au avut loc 
la Sfântu Gheorghe. Suporterii olteni 
au avut scandări xenofobe, iar acum, 
formația din Bănie riscă să piardă la 
masa verde.

„Gata, băieți, stop! S-a terminat 
era ultrașilor care depășesc limitele! 
De acum înainte, politica clubului U 
Craiova 1948 va fi revoluționară. S-a 
terminat cu înjurăturile, cu jignirile 
și cu violențele. Toate au un final, 
se schimbă totul. Eu vă garantez că, 
indiferent de consecințe, aici se vor 
schimba multe. Chiar dacă aceste 
schimbări vor dura doi-trei ani. Va avea 
cine să se ocupe de ei. Există organe 
abilitate în această țară. Nu se poate 
să fie încălcată ordinea publică de 
unul sau de altul. Era acestor galerii a 
apus. Sunt ultimele zvâcniri ale unor 
indivizi care cred că ei pot impune 
politica cluburilor, care cred că sunt 
mai presus de lege și ordine și care au 
fost tolerați. Au creat prăpăd. Acest 
curent trebuie oprit prin intervenția 
legislativului, a Guvernului. FRF nu 
are capacitatea. Statul trebuie să se 
implice mai bine. S-a depășit cu mult 
limita legală”, a spus Adrian Mititelu, 
conform DigiSport.

Peluza Sud a recunoscut faptul 
că, la acel moment, a boicotat 
intenționat meciul cu Sepsi. Fanii ce 
susțin FCU Craiova spun că nu au fost 
tratați corespunzător de organizatorii 
partidei și amenință cu evenimente 
mult mai grave pe viitor.

„Ținem să precizăm, așa cum am 
făcut-o și în trecut, că nimic nu este și 
nu va fi prea mult pentru a ne apăra 
țara. Niciun meci, niciun punct, niciun 
loc în clasament nu se pot compara 
cu pământul nostru strămoșesc. Nu 
vom accepta niciodată ca un meci pe 
teritoriul României să fie prezentat 
într-o altă limbă decât cea națională. 
Ca tribunele să fie împânzite de 
steaguri separatiste sau ca cetățenii 
români să fie huliți de minoritățile 
care populează această zonă. Nu 
vom permite niciodată ca o astfel 
de partidă să se dispute. Așa cum 
am mai anunțat anterior. În cazul în 
care aceste abuzuri nu se vor opri, 
și acțiunile noastre vor deveni din ce 
în ce mai drastice. Orice alte ipoteze 
sunt de ordinul comicului. Inițiatorii 
și susținătorii lor sunt invitați să 
lectureze comunicatele noastre 
anterioare legate de acest subiect”, 
este reacția suporterilor de la Peluza 
Sud.

Cătălin ANGHEL

și care suportă consecințele”, este 
comunicatul FCU.


