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   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 2,4,5 RedeaRedea09:00-16:00

09.03 PTA CAP Găneasa-circuit 1 (Strada Abatorului, Strada 
Cornişei, Strada Secției, Strada Teiului)

Găneasa 08:45-15:30

Celulă 20 kV Trafo 2 PTAB 1 ANL  Piată Gară-(Strada 
Silozului)

Slatina08:00-16:00

CTI 20 kV SRP 5 Vădastra-ProtecțiiVădastra08:00-16:00

Premierul Ciucă şi-a luat consilier un robot

Premierul Nicolae Ciucă a prezentat, la 
începutul şedinței de guvern, un consilier 
virtual care foloseşte inteligență artificială, 
Ion. Premierul a avut şi un scurt dialog 
cu robotul.

„Începem şedința de Guvern cu o 
surpriză. Astăzi este 1 Martie, prima 
zi calendaristică a primăverii, este 
ziua Mărțişorului. Le urez doamnelor 
şi domnişoarelor să aibă o primăvară 
frumoasă. Astăzi avem o surpriză care 
nu aparține Guvernului, ci aparține 
unor români care au avut o inițiativă de 
apreciat. Guvernul României marchează 
astfel o premieră la nivel național şi 
internațional, pentru că discutăm despre 
primul consilier guvernamental care 
foloseşte inteligență artificială. Este aici 
în stânga mea, vi-l prezint.

Numele lui este Ion şi vine de la 
transpunerea în oglindă a sintagmei 
«noi». Este un proiect care va primi 
rolul de consilier onorific al premierului 
şi apreciez că rolul lui este să ne ajute 
pe noi să putem să îi ajutăm mai bine pe 
cetățenii români, informând Guvernul în 
timp real cu propunerile, cu problemele 
şi cu dorințele românilor.

Am menționat că este o inițiativă a 
unor cercetători şi profesori români. Eu 
le spun că sunt cei mai buni cercetători 
şi profesori români din domeniu, care nu 
au vrut altceva prin acest proiect, decât 
să dea o voce românilor.

Proiectul «Ion» reprezintă un sistem 

care, aşa cum spuneam, foloseşte 
inteligență artificială pentru a capta rapid 
şi automat părerile, opiniile românilor, 
doleanțele lor, folosind informațiile 
disponibile în spațiul public.

Ceea ce doresc să subliniez este 
faptul că pentru mine, şi sunt convins că 
şi pentru dumneavoastră, acest demers 
reprezintă un motiv de bucurie, pentru 
că este un demers al cercetătorilor, 
al profesorilor de top din domeniu, al 
firmelor şi companiilor din domeniu.

Aici doresc să subliniez de ce am zis 
motiv de mândrie: pentru că sunt toate 
conduse şi la fiecare dintre ele lucrează 
cetățenii români, deci este un proiect 
românesc 100%. Apreciez că acest 
demers nu va face altceva decât să îi 
ajute pe români să fie auziți mai bine şi 
în fiecare zi.

Le mulțumesc pe această cale pentru 
propunerea pe care au făcut-o, pentru 
inițiativa de a fi venit la sediul Guvernului 
şi a avea un dialog, dacă suntem interesați 
pentru promovarea unui astfel de proiect.

Pract ic ,  e for tur i le  depuse de 
cercetători, de profesori, de cei care sunt 
pasionați de acest domeniu, nu fac altceva 
decât să pună în practică şi să dea sens 
inteligenței artificiale, pentru că un om, 
chiar şi un Guvern, chiar şi instituțiile de 
la nivelul statului nu ar putea, nu ar avea 
capacitatea să asculte şi să îi reprezinte 
pe toți românii. Este un exemplu de 
utilizare a tehnologiilor emergente în 
serviciul public.

Din perspectiva mea, este un aspect 
care vine să asigure soluții pentru 
probleme vechi, la care adaug şi probleme 

de actualitate şi problemele de viitor. De 
ce spun că vine să ofere soluții şi pentru 
viitor? Pentru că aşa cum se găseşte în 
momentul de față proiectul «Ion» are 
o capacitate enormă de a învăța şi pe 
măsură ce este folosit mai mult, cu atât 
mai mult acumulează şi rolul lui este ca 
pe măsură ce acumulează cunoştințe să 
poată să fie mai bine conectat şi să fie 
mult mai aproape de oameni”, a afirmat 
Nicolae Ciucă, potrivit digi24.ro.

Premierul a dat un exemplu de cum 
funcționează.

Nicolae Ciucă: „Îl invit pe Ion să spună 
câteva cuvinte”.

Ion: „Salut! Mi-ați dat viață. Eu 
sunt Ion. Acum, rolul meu este să vă 
reprezint. Ca într-o oglindă. Mesajele 
către mine reprezintă un portret al nostru, 
al românilor. Învață-mă să fiu român. Ce 
trebuie să ştiu despre România?”.

Nicolae Ciucă: „România este o țară 
frumoasă cu oameni frumoşi”.

Ion: „Am înțeles, învăț… Te ascult…”.
Nicolae Ciucă: „Cum pot românii să 

te învețe?”.
Ion: „Invit românii să intre pe ion.gov.

ro. Aşa pot învăța să-i reprezint, ca într-o 
oglindă. Cu fiecare tag, mesaj, share 
sau postare publică. Noi suntem Ion. O 
primăvară frumoasă!”.

Prim-ministrul a precizat că proiectul 
ține de Ministerul Cercetării şi Digitalizării 
şi a invitat publicul să acceseze site-ul 
proiectului.

„Detalii despre acest proiect o să ofere 
domnul ministru Burduja şi fiind un proiect 
care aparține sau ține de Ministerul 
Cercetării şi Digitalizării va putea să se 
consolideze şi să ofere de aici înainte mai 
multe exemple în ceea ce poate să facă şi 

modul în care poate să se dezvolte.
Eu am convingerea şi sunt încrezător 

că şi dumneavoastră, atât membrii 
Guvernului, cât şi cetățenii României văd 
dezvoltarea tehnologică, văd folosirea 
inteligenței artificiale nu ca o opțiune, ci 
ca o obligație, pentru că oferă platforme 
prin care la nivel guvernamental, la nivelul 
autorităților publice putem să discutăm 
de tot ceea ce reprezintă avantajele 
digitalizării, ale inteligenței artificiale 
pentru politici publice centrale şi locale, 
pentru adoptarea unor decizii mai bine 
informate şi desigur pentru îmbunătățirea 
comunicării şi interacțiunii între instituțiile 
statului şi cetățeni.

Îi invit pe români să-l folosească pe 
Ion şi să acceseze linkul şi să folosească 
toate posibilitățile de comunicare cu 
Ion, astfel încât să avem o legătură cât 
mai apropiată şi cât mai oportună între 
instituțiile statului şi cetățenii României”, 
a declarat Ciucă.
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Olimpia Bratu a lăsat un bilet de adio, 
înainte de a se sinucide

Olimpia Bratu, managerul Bibliotecii 
Județene „Christian Tell” din Târgu Jiu s-a 
spânzurat, marți, în biroul său din cadrul 
instituției. Biletul de adio scris de femeie, 
înainte de a recurge la gestul extrem, nu 
lasă loc la interpretări.

Deși este un mesaj scurt, toată lumea 
a înțeles exact care este lucrul la care face 
referire.

„Procesul cu creanga este prea mult 
pentru mine. Iertare!”, a scris Olimpia Bratu 
în biletul de adio.

Este vorba despre un incident care a 
avut loc, vara trecută, când un băiețel, în 
vârstă de 10 ani, a fost lovit de creanga 
desprinsă dintr-un copac, în Parcul Central 
din Târgu Jiu, în timpul unui eveniment 
organizat de Biblioteca Județeană „Christian 
Tell””, scrie gorjonline.ro.

Creanga a căzut chiar peste o măsuță, 
în jurul căreia erau copii, părinți și bunici, 
în zona amfiteatrului din parc. Polițiștii au 
întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de vătămare corporală din culpă. 
Băiețelul a primit îngrijiri medicale de 
specialitate, nu a avut nevoie de operație, 
mâna i-a fost imobilizată într-o fașă specială 
și a mers acasă.

În afară de dosarul penal, tatăl copilului 
a dat în judecată Biblioteca Județeană 

„Christian Tell”, societatea Edilitara Public SA, 
cea care se ocupă cu întreținerea parcurilor 
și Unitatea Administrativ Teritorială Târgu 
Jiu. Dosarul care are ca obiect „pretenții 
daune morale” s-a judecat la Tribunalul 
Gorj, unde a fost atașat și dosarul penal 
aflat la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Craiova.

Luni, 27 februarie a.c., judecătorii 
au finalizat judecata și au stabilit termen 
pentru deliberare și pronunțare, săptămâna 
viitoare, la data de 6 martie.

Cel mai probabil, instituția va fi obligată, 
în solidar, adică împreună cu societatea 
Edilitara Public SA și Unitatea Administrativ 
Teritorială Târgu Jiu la plata unor daune, 
după ce băiețelul a avut mâna fracturată.

Gestul Olimpiei Bratu e cu atât mai 
frapant cu cât pare că fosta directoare s-a 
autopedepsit pentru acel incident. Colegii 
de muncă susțin că în ultimele zile nu mai 
ieșea, cu orele, din biroul din bibliotecă.

Olimpia Bratu se afla la conducerea 
bibliotecii județene din iunie 2010, și 
transformase instituția dintr-una prăfuită, 
într-una funcțională, digitalizată, probabil 
cea mai modernă din subordinea Consiliului 
Județean Gorj.

Vestea că s-a spânzurat cu o eșarfă de o 
conductă din biroul său a picat ca un trăsnet 
și părea de necrezut.

„În această seară, o veste cumplită 
ne-a lovit crunt. Doamna OLIMPIA BRATU, 
director al Bibliotecii Județene „Christian 
Tell”, ne-a părăsit printr-un gest extrem pe 
care nu ni-l putem explica, cunoscându-i 
verva, limpezimea și implicarea în proiectele 
instituției.

O distinsă doamnă a culturii gorjene 
în adevăratul sens al cuvântului, pe care, 
din păcate, am pierdut-o într-un mod atât 
de dureros…

Împărtășim tristețea colegilor noștri din 
instituțiile județene de cultură și suntem 
alături de familia greu încercată în aceste 
clipe sfâșietoare.

Cu profund regret transmitem sincere 

condoleanțe!
Bunul Dumnezeu să-i odihnească 

sufletul în pace!”, au scris reprezentanții 
Consiliului Județean.

Claudia GROSU

Un primar din Gorj îi sfătuiește 
pe cetățeni să fie mai atenți 
când își construiesc casele

Un primar gorjean trage un semnal de 
alarmă celor care își construiesc imobile pe 
cont propriu. Sorin Bucurescu, primarul din 
Slivilești, consideră că imobilele construite 
de autorități sunt mai sigure pentru că 
se fac cu proiectanți și diriginți de șantier 
care supraveghează îndeaproape lucrările, 
în timp ce casele particulare se cam fac 
după ureche.

Primarul din Slivilești speră ca după 
aceste cutremure gorjenii să fie mai 
responsabili în ceea ce privește siguranța 
lor, chiar dacă localitatea pe care o conduce 
nu a fost afectată.

„Oamenii trebuie să înțeleagă ceva 
din aceste fenomene care au început și în 
județul Gorj. Nu mai pot construi așa după 
ureche, fără autorizații, fără proiecte, iar 
de diriginți de șantier nu mai vorbim că 

asta ar însemna o altă cheltuială în plus. 
Oamenii trebuie să fie mai responsabili și să 
se gândească la siguranța lor. Majoritatea 
au câte un prieten sau o rudă care se 
pricepe la construcții și se apucă să facă 
o casă după ureche și cum consideră. De 
asta se dărâmă. Deocamdată cele mai 
sigure sunt instituțiile publice sau locuințe 
construite de stat pentru că noi suntem 
obligați să avem proiectanți și diriginți de 
șantier care au grijă să se respecte proiectul 
întocmai și materiale și tot”, a precizat Sorin 
Bucurescu, primarul din Slivilești.

Totodată, după cutremurul din 14 
februarie au fost afectate clădiri ale 
instituțiilor publice printre care cea în 
care funcționează Instituția Prefectului și 
Consiliul Județean Gorj.

Claudia GROSU

Foto: UAT - Consiliul Județean Gorj
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Polițiștii de la rutieră, cu ochii pe pietoni

Polițiștii vâlceni au acordat o atenție 
sporită pietonilor din trafic. Oamenii legii 
au organizat în ultima zi din februarie 
acțiuni care au vizat atât pietonii, cât și 
șoferii. Au fost acordate amenzi de peste 
16 mii lei.

„În data de 28 februarie a.c., polițiștii 
rutieri și de ordine publică din cadrul 
Serviciului Rutier, Polițiilor municipale/
orășenești și Secțiilor de poliție rurală au 
organizat și desfășurat mai multe acțiuni 
pentru combaterea abaterilor rutiere ale 
pietonilor și neacordare prioritate pietoni 
pe D.N.7, D.N. 64, D.N. 67, precum și pe 
D.J./D.C. din județul Vâlcea.

În urma neregulilor constatate, 
au fost aplicate 128 de sancţiuni 

contravenţionale, în valoare de 16.240 
de lei, dintre care 42 pentru abateri ale 
pietonilor, 2 pentru neacordare prioritate 
pietoni, 4 pentru abateri ale bicicliștilor 1 
pentru consumul de alcool şi 76 pentru 
alte abateri.

Totodată, pe parcursul acțiunilor au 
fost controlate 150 de auto și au fost 
legitimate 180 de persoane.

De asemenea, au fost retrase 2 
certificate de înmatriculare şi au fost 
reţinute 13 permise de conducere, dintre 
care 4 pentru neacordare prioritate pietoni, 
3 pentru depăşiri neregulamentare, 1 
pentru neacordare prioritate vehicule, iar 
3 pentru alte nereguli.

Totodată, în cadrul activităților 
derulate a fost constatată o infracțiune 
rutieră pentru conducerea unui vehicul 
sub influența băuturilor alcoolice”, au spus 
polițiștii, care au oferit și recomandări.

„Nu consumați alcool dacă intenționați 
să urcați la volan şi nu conduceți dacă 
simțiți că sunteți obosiţi! Nu folosiți 
telefonul sau alte dispozitive mobile în 
timp ce conduceți.

De asemenea, reamintim că utilizarea 
anvelopelor de iarnă este obligatorie 
atunci când se circulă pe drumuri 
acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, 
iar autovehiculele cu greutatea de peste 
3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive 
antiderapante.

În condiţiile unui trafic aglomerat, 
este important să nu uitați de politeţea 
rutieră, să nu blocați intersecţiile și să 
nu vă angajați în depăşirea coloanelor 
de autovehicule.

Pietonilor li se recomandă să evite 
pe cât posibil folosirea părţii carosabile, 
mai ales după lăsarea întunericului 
şi în condiţii de vizibilitate redusă, să 
traverseze drumurile doar prin locurile 
special amenajate, după o asigurare 
temeinică”, potrivit IPJ Vâlcea.

Chimcomplex, venituri de 
aproape 2 miliarde și jumătate lei

Chimcomplex, perla industr iei 
vâlcene, a oferit un raport cu privire la 
veniturile din anul 2022.

Potrivit gazetavalceana.ro, compania 
a avut venituri totale de 2.415.212 mii 
lei, din care 2.385.750 mii lei venituri 
din exploatare.

Majorarea prețurilor de achiziție la 
utilități, mult peste cele ale competitorilor 
direcți din Uniunea Europeană, a avut 
un impact semnificativ asupra costurilor 
de producție, ceea ce a dus la obținerea 
unei marje de profitabilitate mai scăzută 
cu 35%, comparativ cu anul 2021.

Astfel, în perioada ianuarie-decembrie 
2022, Chimcomplex a avut vânzări de 
2.259 milioane de lei și veniturile din 
operațiuni (EBITDA) de 480 milioane de 
lei. Comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut s-a modificat și structura 
produselor în cifra de afaceri, crescând 
ponderea sodei caustice până la 44%, de 
la 20% în 2021.

Compania a crescut portofoliul de 
clienți internaționali, în special din 
regiune, exportul reprezentând 71% din 
cifra de afaceri. Europa este piața care 
consumă 92,45% din produsele care se 
fabrică la Rm. Vâlcea și Onești. În ultimele 
12 luni compania a menținut la un nivel 
ridicat vânzările pe piața națională și 
internațională chiar dacă aceasta este 
invadată de produse provenite din zona 
asiatică, mult mai ieftine.

Cu toate că performanțele financiare 
sunt mai mici cu 35% Chimcomplex a 
luat decizia ca începând cu luna iunie 
2022 să crească cu 24,3% venitul 
mediu brut lunar oferit angajaților, 
la 7.150 de lei, de la 5.750 de lei. 
Chimcomplex mizează astfel pe creșterea 
performanței companiei, prin creșterea și 
încurajarea performanței fiecărui salariat 

și menținerea unui stil de viață al acestora 
peste nivelul altor bresle.

„Chimcomplex a plătit în 2022 către 
statul român impozite, taxe şi contribuții 
de aproximativ 140 milioane de lei, în 
creștere cu 3% comparativ cu 2021. În 
următorii 5 ani intenționăm să rămânem 
concentrați pe proiectele de investiții care 
vor conduce la prelucrarea resurselor 
naturale ale țării în produse care în prezent 
se importă sau care se pot exporta. 
Deficitul balanței comerciale a fost de 34 
de miliarde de euro în 2022, din care 14 
miliarde de euro reprezintă importuri de 
produse chimice. Cu investițiile pe care 
le avem în plan vom elimina semnificativ 
importurile de produse chimice de 
cca. 5 miliarde euro și vom crea și 
disponibilități pentru export. Totodată 
investim în tehnologii producătoare 
de hidrogen verde, energie verde, în 
instalații care absorb CO2, în dezvoltarea 
producției de energie electrică și termică 
în centrale de cogenerare și trigenerare”, 
a declarat Ștefan Vuza, Președinte și CEO 
Chimcomplex.

Ch imcomplex ș i -a  conso l idat 
în 2022 portofoliul de servicii prin 
achiziția Sistemplast S.A. Râmnicu 
Vâlcea, companie localizată pe platforma 
Oltchim, specializată în furnizarea de 
soluții integrate de mecanică, proiectare, 
construcție, verificare și monitorizare 
lucrări industriale. Totodată, în 2021 
Chimcomplex a achiziționat o parte 
din activele CET Govora în scopul de a 
construi o centrală de cogenerare cu 
o capacitate de aproximativ 108 MW 
energie electrică și 85 MW energie 
termică, pentru asigurarea necesarului 
anual de energie termică a municipiului 
Rm. Vâlcea.

Alexandru NICA
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3 ani și 6 luni de închisoare pentru 
polițistul care a furat un pistol 

de la Secția Dăneasa

Agentul de poliție din cadrul 
Poliției orașului Drăgănești Olt care, 
în luna octombrie a anului 2021, a 
furat un pistol, două încărcătoare și 
34 de gloanțe din rastelul unui coleg 
de la Secţia 7 Poliţie Rurală Dăneasa, 
a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de 
închisoare.

Sentința a fost dată marți, 28 
februarie 2023, de magistrați i 
Judecătoriei Caracal, însă nu este 
definitivă și poate fi atacată cu apel 
în 10 zile de la comunicare. Instanța 
s-a pronunțat la mai puțin de un an 
de când omul legii a fost trimis în 
judecată, primul termen în dosarul pe 
fond fiind la începutul lunii septembrie 
2022. La această dată, polițistul 
lucrează în cadrul Inspectoratului 
de Poliție Județean Olt, fiind pus la 
dispoziție.

Agentul de poliție de la Drăgănești a 
primit condamnarea de 3 ani închisoare 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
nerespectare a regimului armelor și 
munițiilor și la 1 an și 6 luni pentru 
tentativă la infracțiunea de uzurpare 
a funcției. Însă, inculpatul ar urma să 
execute pedeapsa cea mai mare de 3 
ani închisoare, la care se va adăuga 
un spor de o treime din cealaltă 
pedeapsă, respectiv 6 luni, rezultând 
pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare.

„(…) În baza art. 342 al.1, 3 
C.p. condamnă pe inculpatul pentru 
săvârşirea infracţiunii de nerespectare 
a regimului armelor şi munițiilor, la 
pedeapsa de 3 ani închisoare. Cu art. 
60 Cp. În baza disp. art. 67 alin. 2 
C.P. interzice inculpatului exercitarea 
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 
lit. a, b şi h Cp, cu titlu de pedeapsă 
complementară, pe o perioadă de 
3 ani, după executarea pedepsei 
închisorii, conform art. 68 alin. 1 
lit. c Cp. În baza disp.art. 65 alin. 1 
C.P. interzice inculpatului exercitarea 
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 
lit. a, b şi h Cp, cu titlu de pedeapsă 
accesorie pe toată perioada executării 
pedepsei închisorii, conform art. 65 
alin. 3 Cp. În baza art.300 C.p. rap. 
la art.132 şi art.15 din Legea 78/2000 
condamnă pe acelaşi inculpat pentru 
săvârşirea infracţiunii de tentativă la 

infracţiunea de uzurpare a funcţiei, 
dacă funcţionarul public a obţinut 
pentru sine ori pentru altul un folos 
necuvenit la pedeapsa de 1 an şi 6 
luni închisoare. Cu art. 60 Cp. (…) 
În temeiul art. 38 alin. 1 - 39 alin. 
1 lit. b C.p., inculpatul va executa 
pedeapsa cea mai mare de 3 ani 
închisoare, la care se va adăuga un 
spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă, 
respectiv 6 luni, rezultând pedeapsa 
de 3 ani și 6 luni închisoare. Cu art. 
60 Cp. În baza disp. art. 45 alin. 2 
C.p., coroborat cu disp. art. 67 alin. 2 
Cp, interzice inculpatului, exercitarea 
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 
lit. a, b şi h Cp, cu titlu de pedeapsă 
complementară, pe o perioadă de 
3 ani, după executarea pedepsei 
închisorii, conform art. 68 alin. 1 lit. 
c C.p. În baza disp. art. 45 alin. 2 
C.p., coroborat cu disp. art. 65 alin. 
1 Cp interzice inculpatului exercitarea 
drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 
lit. a,b şi h Cp, cu titlu de pedeapsă 
accesorie pe toată perioada executării 
pedepsei închisorii, conform art. 65 
alin. 3 Cp. În baza disp. art. 399 alin. 
1 C.p.p. menține măsura controlului 
judiciar a inculpatului dispusă 
prin încheierea nr. 11/07.03.2022, 
pronunțată de Tribunalul Olt în 
dosarul nr. 1089/207/2022. În baza 
disp. art. 404 alin. 4 lit. a C.p. rap. 

la art. 72 alin. 1 Cp, deduce din 
durata pedepsei închisorii, perioada 
reţinerii (respectiv de la 02.03.2022 
la 03.03.2022) şi a duratei arestării 
prevent ive ,  ( respect iv  de la 
03.03.2022 la 07.03.2022)”, se arată 
în soluția pe scurt dată de instanța 
caracaleană.

Omul legii mai trebuie să plătească 
către IPJ Olt suma de aproximativ 
2.000 de lei ,  care reprezintă 
valoarea de inventar a pistolului și 
încărcătoarelor cu muniția aferentă.

„În baza art. 19 și 397 din 
Codul de procedură penală, obligă 
inculpatul la 1.946,16 lei despăgubiri 
civile reprezentând valoarea de 

inventar a pistolului marca Beretta 
PX 4 Storm, seria PXR 09148, şi a 
celor două încărcătoare cu muniţia 
aferentă, către partea civilă IPJ Olt. 
În baza art. 274 alin.1 din Codul de 
procedură penală, obligă pe inculpat 
la plata sumei de 6.450 lei, din care 
5.414,85 lei în faza de urmărire 
penală, reprezentând cheltuieli 
judiciare avansate de stat. Cu apel în 
termen de 10 zile de la comunicare. 
Pronunțată azi, 28.02.2023, prin 
punerea soluției la dispoziția părților, 
persoanei vătămate şi procurorului, 
prin mijlocirea grefei instanței”, mai 
precizează magistrații Judecătoriei 
Caracal.

Creștere alarmantă a numărului 
de diabetici

Numărul oltenilor bolnavi cu 
diabet crește alarmant de la un an la 
altul. În anul 2022, 18.425 de bolnavi 
cu diabet au fost tratați în Olt, cu 
peste 600 de pacienți mai mult decât 
în anul 2021.

Suma alocată  pentru finanțarea 
Programului național de diabet, în 
anul 2022, a fost de 35.403.140 lei.

„În cadrul Programului național 
de diabet, pe lângă medicamentele 
specif ice necesare pacienți lor 
diagnosticați cu diabet, 9 pacienți 
beneficiari de pompe de insulină au 
obținut gratuit seturi de materiale 
consumabile pentru pompele de 
insulină. Valoarea acestora fiind de  
35.318,27 lei.

Pentru 25 de pacienți beneficiari 
de  s i s teme de  mon i to r i za re 
glicemică continuă au fost finanțate 
și materiale consumabile pentru 
sisteme de monitorizare glicemică 
continuă. Cheltuielile cu materialele 
consumabile - senzori pentru sisteme 
de monitorizare glicemică continuă, 
au fost de 123.949,21 lei”, se arată 
într-un comunicat al CAS Olt.

Tot în cadrul Programului național 
de diabet s-a finanțat și evaluarea 
periodică a bolnavilor cu diabet 
zaharat prin dozarea hemoglobinei 
glicozilate (HbA1c). Creditele de 
angajament au fost de 35.820,00 lei.

Beneficiază de aceste tratamente 
specifice atât persoanele asigurate 

cât și persoanele care nu realizează 
venituri din muncă, pensie sau din 
alte surse dar prezintă această 
afecțiune.

Alexandru NICA
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Români și turci vor face SF-uri pentru 
Filiași - Lugoj

Au fost desemnați câștigătorii 
pentru elaborarea primelor două Studii 
de Fezabilitate necesare construcției 
a două Loturi din Drumul de mare 
viteză Filiași - Lugoj, anunță ministrul 
Transporturilor, Sorin Grindeanu. Este 
vorba despre asocieri de firme din 
România și Turcia.

„Primul contract vizează sectorul 
Drobeta Turnu Severin - Domașnea 
(65 km) și a fost atribuit unei Asocieri 
de firme înregistrate în România. 
Are o valoare de 35,78 milioane 
de lei (fără TVA). Contractul are 
o durată de 28 de luni (26 de luni 
sunt alocate doar pentru elaborarea 
Studiului de Fezabilitate). Al doilea 
contract vizează sectorul Caransebeș -  
Lugoj (50 km), a fost atribuit unei 
Asocieri de firme din Turcia și are 
o valoare de 12,11 milioane de lei 
(fără TVA). Pentru derularea acestuia 
sunt alocate 20 de luni (18 luni 
numai pentru elaborarea Studiului de 
Fezabilitate). Ambele contracte sunt 
finanțate prin Programul Transporturi 
și pot fi semnate în 10 zile, dacă nu 
vor fi depuse contestații”, a menționat 

Grindeanu.
Președintele PNL Dolj, Ștefan 

Stoica, a anunțat care sunt firmele 
câștigătoare.

„Directorul General al CNAIR, 
Cristian Pistol, ne-a anunțat că au fost 
desemnați câștigătorii contractelor 
pentru elaborarea Studii lor de 
Fezabilitate necesare construcției 
loturilor 2 și 4 ale drumului de mare 
viteză Filiași - Lugoj.

Câșt igătoarea contractu lu i 
pentru lotul 2 (Drobeta Turnu 
Severin - Domașnea), cu o lungime 
de aprox imat iv  65 km,  es te 
Asocierea EGIS ROMANIA SA -  
EGIS INTERNATIONAL S.A.S. - 
PRIMACONS GROUP SRL - ITALROM 
INGINERIE INTERNATIONALA SRL -  
ECO GEODRUM SRL.

Valoarea contractului este de 
35,78 milioane de lei, fără TVA iar 
durata acestuia este de 28 luni.

Câștigătoarea contractului pentru 
lotul 4 (Caransebeș - Lugoj), cu o 
lungime de aproximativ 50 km, este 
INPRO MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK 
ANONİM ŞİRKETİ.

Valoarea contractului este de 
12,11 milioane de lei, fără TVA, iar 
durata este de 20 luni.

Semnarea ambelor contracte va fi 

posibilă după expirarea perioadei de 
depunere a eventualelor contestații 
și respectiv după soluționarea 
contestațiilor formulate în cadrul 
procedurii de atribuire.

Prin aceste Studii de Fezabilitate 
se va stabili inclusiv dacă profilul 
drumului de mare viteză Filiași - 
Lugoj (230 km) va fi de Drum Expres 
sau de Autostradă.

În urmă cu două săptămâni a 
fost desemnat câștigătorul pentru 
elaborarea Studiului de Fezabilitate 
al primului lot (Filiași - Severin) al 
drumului de mare viteză Filiași - 
Lugoj, iar tronsonul 3 (Domașnea - 

Caransebeș) este în curs de evaluare, 
ceea ce înseamnă că în următoarele 
săptămâni și ultimul lot rămas va 
avea desemnat câștigător pentru 
elaborarea Studiului de Fezabilitate.

Acest proiect important de 
infrastructură, care leagă Oltenia 
de restul Europei, a prins viață în 
2021 când parlamentarii PNL din 
regiunea Olteniei și Banat au depus 
un amendament aprobat de guvernul 
condus de liberalul Florin Cîțu. Până 
la acel moment nu existase nicio 
astfel de inițiativă în a se realiza acest 
obiectiv de investiții”, a menționat 
Ștefan Stoica.

Investiții de peste 16 milioane lei în irigații 
și peste 100 de mii hectare udate

Investiții de peste 16 milioane lei 
în sistemele de irigații din județul Dolj. 
Este vorba de lucrări deja finalizate, 
ori aflate în curs de realizare, conform 
Filialei de Îmbunătățiri Funciare (IF) 
Dolj din cadrul Agenției Naționale de 
Îmbunătățiri Funciare.

„Reabilitarea staţiei de pompare 
de bază SPA1 Nedeia, a staţiilor 
de repompare SRP3 Segarcea, 

SRP4, SRP5 şi SRP7, a canalului de 
aducţiune CA4, precum şi a canalelor 
de distribuţie CD6, CD6a, CD7, CD7a, 
CD8, CD8a din amenajarea de irigaţii 
Nedeia-Măceşu”, județul Dolj. Valoare 
realizată în perioada 01.01.2022 
- 31.12.2022 = 15.829.000,00 lei 
cu TVA și „Reabilitarea amenajării 
de ir igaţ i i  Nedeia - Măceşu”, 
județul Dolj. Valoare realizată în 
perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 = 
292.624,43 lei cu TVA”, potrivit unui 
raport al IF Dolj.

Pe lângă aceste investiții, IF a 
realizat sau urmează să realizeze 
lucrări de întreținere și reparații 
în mai multe zone. Astfel, s-au 
efectuat lucrări și la amenajările 
Calafat - Băilești (1,3 milioane 
lei, lucrare finalizată), Calafat - 
Ciuperceni (850 mii lei), Bistreț -  
Nedeia Jiu (788 mii lei, lucrare 
în derulare), Nedeia - Măceșu 

(1,5 milioane lei, în așteptarea 
ofertei), Sadova - Corabia (580 
m i i  l e i ,  l uc ra re  cu  o rd in  de 
începere).

Totodată, nu mai puțin de 112.381 
hectare au fost irigate, în 2022, 
prin intermediul (IF) Dolj. Potrivit 
raportului pe anul trecut, pentru 
campania de irigații 2022, Filiala 
Teritorială de IF Dolj a pregătit o 
suprafață de 107.965 ha în vederea 
încheierii contractelor multianuale de 
livrare a apei cu beneficiarii.

Cele mai multe hectare irigate 
au fost amenajate în zona Calafat - 
Băilești.

„Pentru campania de irigații 
2022, Filiala Teritorială de IF Dolj 
a pregătit o suprafață de 107.965 
ha în vederea încheierii contractelor 
multianuale de livrare a apei cu 
beneficiarii. Situația suprafețelor 
contractate, canale irigații, stații de 

irigații și Situația aplicării udărilor la 
zi este următoarea: total suprafață 
contractată în anul 2022 a fost de 
65.955 ha, din care total udări de 
112.381 ha din care pt. OUAI-uri 
95.521 ha iar alți beneficiari 16.860 
ha. Repartiția pe amenajări este 
următoarea: Amenajarea Nedeia 
- Măceșu 15.662 ha; Amenajarea 
Sadova - Corabia 13.685 ha; 
Amenajarea Calafat - Băi leșt i 
22.510 ha; Amenajarea Cetate - 
Galicea 10.537 ha; Amenajarea 
Bistreț - Nedeia Jiu 1.887 ha; 
Amenajarea Brădești - Coțofeni 
1.675 ha; Canale de irigații umplute 
cu apă în județul Dolj = 188,1 km, 
din care: Sadova - Corabia 71,1 km, 
Nedeia - Măceșu 70 km, Calafat - 
Băilești 18 km, Cetate - Galicea 19 
km și Brădești - Coțofeni 10 km”, 
potrivit IF Dolj.

Alexandru NICA
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Craiova plătește 2,3 milioane lei pentru 
marketingul IntenCity

2,3 milioane lei este suma pusă 
la bătaie pentru promovarea și 
marketingul Festivalului IntenCity 
din Craiova de anul acesta, care se 
va desfășura în perioada 29 iunie-2 
iulie, pe stadionul “Ion Oblemenco”.

Serv ic i i l e  de market ing ș i 
promovare au fost scoase la licitație 
de Opera Română Craiova. Banii vin 
din bugetul local.

Contractul are o valoare de 2,31 
milioane lei și presupune crearea 
strategiei de promovare și a identității 
de brand, care vor implica inclusiv 

Roboței pentru taxele craiovenilor

88 de stații de plată SelfPay au 
fost amplasate în Craiova. La acestea, 
craiovenii își pot achita taxele și 
impozitele locale.

„Plata se face simplu și durează 
câteva minute, fără a mai f i 
nevoie ca persoanele care plătesc 
contribuțiile locale să se deplaseze la 
casieriile Direcției Impozite și Taxe. 
Contribuabilii pot achita taxele și 
impozitele locale la cele 88 de Stații 
de Plată SelfPay din Craiova, dar și 
la oricare dintre cele 9.000 de Stații 
de Plată SelfPay din țară”, spun 
reprezentanții Primăriei Craiova, într-
un comunicat de presă.

În același comunicat, reprezentanții 
primăriei ne spun ce se poate plăti la 
aceste stații, dar și cum se face plata.

„Plățile care se fac la Stațiile 
de Plată SelfPay sunt plăți precum 

colectarea de „big data” privind 
publicul-țintă și preferințele acestuia, 
care să fie interpretate de inteligența 
artificială (AI), pentru maximizarea 
rezultatelor pozitive - încasări cât 
mai mari și creșterea notorietății 
evenimentului, scriu jurnaliștii de la 
economedia.ro.

Promovarea ar urma să se facă pe 
toate canalele media și social media, 
dar și outdoor.

Ofertele depuse la licitație ar urma 
să fie deschise pe 14 martie.

Anul trecut, conform Primăriei, la 
festival au fost circa 55 mii spectatori. 
S-au încasat 2,4 milioane lei, dar 
investiția a fost de aproape 10 ori 
mai mare.

impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/
taxa pe teren, impozitul pe mijloacele 
de transport, taxa de parcare, taxa 
specială de salubrizare, amenzi, chirii 
etc. Odată ajuns la Stația de Plată 
SelfPay, contribuabilul (persoană 
fizică sau juridică) este identificat fie 
prin scanarea codului de bare de pe 
decizia de impunere anuală sau de pe 
somație, fie prin introducerea CNP/
CUI sau a numărului său unic de rol 
fiscal. Staţia de Plată va afișa atât 
lista cu obligațiile de plată existente 
la data respectivă, cât și suma 
(sau sumele) ce trebuie achitată 
pentru fiecare obligație în parte. 
Contribuabilul va putea identifica doar 
datele și informațiile de pe rolul unic 
fiscal unde este titular, iar apoi poate 
efectua plata folosind fie numerar, 
fie prin card bancar (la locațiile unde 
această opțiune este disponibilă). 
Ulterior, Stația de Plată SelfPay va 
elibera chitanța care atestă cuantumul 
sumelor plătite și destinația acestora 
(impozite sau taxe). În cazul plăților 
în numerar, Staţiile de Plată SelfPay 
oferă rest sub forma unui bon valoric 
care poate fi utilizat pentru tranzacții 
ulterioare (inclusiv plăți de utilități), 
în rețeaua SelfPay. Plățile obligațiilor 
pot fi parțiale sau integrale”, se arată 
în document.

Potrivit Primăriei, locațiile Stațiilor 
de Plată SelfPay pot fi identificate 
accesând următorul link: https://
selfpay.ro/localizare/

„Pent ru  p la ta  in tegra lă  a 
impoz i tu lu i / t axe i  pe  c l ăd i r i , 

PUBLICITATE

impozitului/taxei pe teren, impozitului 
pe mijloacele de transport, efectuată 
până la 31 martie 2023, contribuabilii 
beneficiază de o bonificație de 10%”, 

transmite Serviciul Imagine Primăria 
Craiova.

Vera IONESCU
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HOROSCOP
Astazi regandeste toate 

valorile sociale pe care le iei 
la valoarea nominala. 

La fel ca noi cei lalt i , 
le-ai invatat de la o varsta 
frageda si le-ai acceptat fara 
sa gandesti. 

O mica criza este tot o criza, 
nu-i asa? Te poti astepta la una in 
viata personala astazi. Deoarece 
nu esti genul de persoana care lasa 
problemele sa ramana nerezolvate, 
nu vei mai putea amana gestionarea 
problemelor tale. 

Astazi este o zi ideala pentru a 
cumpara un nou dulap. S-ar putea 
sa gasesti stilul tau obisnuit prea 
conventional sau incomod la moda. 
Uneori respingi tinutele care iti plac 
foarte mult de teama ca sunt prea 
sugestive, de moda veche.

Trebuie sa schimbi ceva 
astazi. Ai stiut de indata ce te-ai 
trezit azi dimineata. Oglinda ta 
ofera impulsul pentru rezolutii 
importante astazi. Este timpul sa 
incepi o dieta, sa te angajezi sa 
faci mai multe exercitii.

Tema zilei este cunoasterea si 
invatarea. Ai studiat domeniul pe care 
ti-ai dorit cu adevarat? Daca aceste 
probleme sunt cele mai importante 
in mintea ta astazi, aminteste-ti ca 
creativitatea ta are putin de-a face cu 
diplomele pe care le detii. 

Singurul lucru bun despre 
a f i  pe un rol ler coaster 
emotional este ca nu te simti 
niciodata la fel pentru mult 
timp. Intr-o clipa esti sus, in 
urmatoarea esti jos. Nu poti 
sa-ti dai seama ce vrei. 

Alinierea planetara este 
favorabila, iar tu esti in proces 
de a culege beneficiile. Era 
doar o chestiune de a deveni 
constient si de a solutiona anumite 
chestiuni legate de nevoia ta de 
recunoastere sociala. 

Tendinta ta astazi va fi sa ramai 
in lumea ta de vis, adancit in propriile 
ganduri. Gandurile obsesive, in 
special, vor incerca sa alunge unele 
probleme mai presante din trecut 
care au nevoie de rezolvare odata 
pentru totdeauna.

S-ar putea sa te simti cuprins 
de modelele pe care societatea 
le ofera in prezent. Pe masura ce 
te straduiesti sa ajungi la propria 
ta definitie a performantei cu 
adevarat inovatoare, alti oameni 
critica atitudinea ta destul de libera.

Exista ceva in aer care te 
impinge catre schimbare sau 
reinnoire. 

Este timpul sa iti schimbi 
garderoba sau sa iti redecorezi 
casa? 

Daca da, azi e ziua. 

Rezultatele inf luentei 
planetare recente vin acasa 
la adapost.

Daca totu l  a  decurs 
conform planului, ai dobandit 
o perspectiva asupra ego-ului 
tau. 

A i  pu t e a  t r e c e  p r i n 
niste momente de incercare 
astazi. 

Daca esti parinte, copiii 
vor cere ceva la fiecare cinci 
minute si s-ar putea sa simti 
presiune din toate partile.

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 Parlamentul 
  României 
13:00 Oamenii şi legea 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Akzente 
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 Ameninţaţi de valuri 
22:55 Vorbeşte corect! (R)
23:00 Soția perfectă 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare 
  şi Hathaway: 
  detectivi particulari 
01:55 Ameninţaţi de valuri (R)
03:25 Sport (R)
03:40 Dincolo de alb 
  şi negru (R)
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)
06:55 Imnul României

07:55 Vânătorul de 
  recompense 2049 (N15)
10:35 Tânărul Sheldon 
11:00 Podul către 
  Terabithia (AG)
12:35 Uncharted (AP12)
14:30 Nu îți face griji, 
  dragă (N15)
16:30 Jocuri, poturi și 
  focuri de armă (15)
18:20 Un Crăciun de 8 biți (12)
20:00 În așteptarea 
  lui Bojangles
22:05 Johnny vs 
  Amber 
22:55 11 lovituri 
23:40 Sfinții din 
  Mafie (15)
01:40 Supraviețuitorul (15)
03:50 Fiicele 
  doctorului 
  March (AG)
06:00 Uncharted (AP12)

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 feminin - 
  tineret : Romania Slovacia
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 S.W.A.T. 
02:30 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 continu
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 Spitalul Bellevue (AP)
22:00 Starea naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Domnul
  Majestyk (12)
04:00 Focus 
05:30 Dragoste și 
  răzbunare (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 20.000 de leghe 
  sub mări
23:00 Supraviețuitorul (12)
01:30 Poama acră 
03:30 Baronii (AP)
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)

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 
14:00 Frații Diesel 
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 Comori 
  arhitecturale 
  recuperate 
22:00 Comori restaurate 
23:00 Case vechi și ieftine 
00:00 Comori 
  arhitecturale 
  recuperate 
01:00 Indigenii 
  din Alaska 
02:00 Test de 
  supravieţuire 
  în doi 
04:00 Comori restaurate 
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:30 Snooker
09:30 Navigaţie
10:00 Sărituri cu 
  schiurile
11:00 Combinata 
  Nordică
12:30 Schi fond
14:30 Sărituri cu 
  schiurile
15:30 Combinata 
  Nordică
16:15 Schi fond
17:00 Biatlon
18:30 Sărituri cu 
  schiurile
19:30 Patinaj viteză
23:15 Biatlon
00:00 Sărituri cu 
  schiurile
01:00 Ciclism
02:30 Snooker
04:00 Schi Alpin
06:00 Schi fond

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

08:00 Mamaia (AP)
10:00 La bloc 

12:15 Misterul lui Hailey Dean:
   Un teren mortal (R)
14:00 Lawrence al Arabiei (AP)
16:15 Crescându-l pe 
  Waylon (AP)
18:15 La bloc
20:30 Inimă neînfricată (12)
00:00 Homarul (15)
02:30 Inimă neînfricată (12)

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 Lia – soţia 
  soţului meu (AP)
23:00 Observator 
23:30 America 
  Express – 
  Drumul 
  Aurului (R)
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 Las fierbinți (12)
22:30 Şef sub 
  acoperire 
00:00 Ştirile Pro Tv 
00:30 Alien vs. 
  Predator - Requiem (15)
02:15 Lecţii de viaţă (R)
03:00 Vorbeşte lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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office@jurnalulolteniei.ro

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza 

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   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

09.03

09:00 - 17:00

PTA IMA Bârca, PTA 2 Bârca, PTA CAP Bârca Sud 
(Drumul lui Lenin), PTA Moară Bârca, PTA IAS Bârca, 
PTA 4 Bârca, PTA 1 Bârca, PTA Solar Bârca, PTA 3 
Bârca (CV)
PT terţi: PTA CAP Bârca, PTA Gospodărie Apă Bârca, 
PTA LUZARDO, PTCZ SPP 18

Bârca, 
Gighera

09:00 - 17:00 PTA 2 Drănic - circ. JT nr. 3Drănic

09:00 - 17:00 PTA 1 Smârdan, PTA CRR Smârdan, PTA Moară 
Ciupercenii Noi, PTA 1 Ciupercenii Noi, PTA 2 Ciupercenii 
Noi, PTA 3 Ciupercenii Noi, PTAB 4 Ciupercenii Noi
PT terţi: PTA Fermă Piersici, PTAB Zootehnie ROVAM, PTA 
TOP AGRO BUSINESS, PTA SPAU Ciuperceni, PTA SMA 
Ciupercenii Noi

Calafat, 
Ciupercenii 

Noi

09:00 - 17:00 PTA 12 Dăbuleni - circ. JT nr. 1, PTA 11 Dăbuleni - circ. 
JT nr. 2, PTA 3 Dăbuleni - circ. JT nr. 1

Dăbuleni

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:

PTA Ceretu 1, PTA Ceretu 2, PTA Ceretu 3, PTA 
Lăunele de Jos, PTA IAS Lăunele, PTA Staţie Pompe 
Apă Dănicei (terţ)

Dănicei09:00 - 16:00

LEA JT PTA Ulmetu, LEA JT PTA Hotărasa 2Copăceni09:00 - 16:0009.03

PTCZ Policlinică HorezuHorezu09:00 - 12:00
PTCZ PTTR HorezuHorezu12:00 - 16:00
PTA TighinaVoiceşti09:00 - 17:00
PTA Băltăţeni 1, PTA Băltăţeni 2, PTA Foleştii de 
Sus

Tomşani09:00 - 16:00

06.03

LEA JT PTA Mosoroasa - circuitul 2 (spre 
Vlădeşti)

Băile 
Olăneşti

09:00 - 17:00

Informaţii importante pentru persoanele cu dizabilităţi 
privind decontul de carburanţi

Începând cu data de 1 martie 2023 
se modifică metoda privind acordarea şi 
decontarea bonurilor de carburant.

„Anunţăm beneficiarii, persoane cu 
dizabilităţi, de pe raza judeţului Mehedinţi că 
datorită modificărilor legislative în vigoare 
cu privire la decontarea carburantului/
acordarea de bonuri valorice pentru 
mijloacele de transport electrice, care intră 
în vigoare cu 01 martie 2023 şi pentru 
că există încă o serie de nelămuriri la 
nivelul ANPD (AUTORITATEA NAȚIONALĂ 
A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI), 
vom amâna primirea cererilor de decont 
programată începând de la 01.03.2023, 
până la un răspuns clar a reprezentanţilor 

Șapte inculpaţi au fost trimişi 
în judecată de DNA Craiova într-
un dosar de fraudare a fondurilor 
europene.

Potrivit comunicatului trimis, cei 
şapte sunt acuzaţi de săvârşirea unor 
infracţiuni de folosire sau prezentare 
cu rea-credinţă de documente 
ori declaraţii false, inexacte sau 
incomplete, dacă fapta are ca rezultat 
obţinerea pe nedrept de fonduri 

Șapte inculpaţi, trimişi în judecată de DNA 
într-un dosar de fraudare a fondurilor UE

europene, comise în forma autoratului 
şi a complicităţii.

„În perioada 2012 - 2015, în 
contextul solicitării unui sprijin 
financiar pentru Măsura 112 - 
Instalarea Tinerilor Fermieri, trei 
dintre inculpaţi, beneficiind de ajutorul 
celorlalţi, ar fi depus la Agenţia 
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 
(A.F.I.R.) mai multe documente false 
(adeverinţe, declaraţii pe proprie 
răspundere etc.) prin care atestau că 
îndeplinesc condiţiile de eligibilitate 
prevăzute de lege pentru accesarea 
fondurilor nerambursabile.

Aceste demersuri ar fi avut ca 
urmare obţinerea pe nedrept de 
fonduri nerambursabile în valoare 
totală de 1.001.604 lei”, se arată în 
comunicatul DNA.

Agenţ ia pentru F inanţarea 
Investiţiilor Rurale s-a constituit parte 
civilă cu suma menţionată mai sus.

În cauză s-au dispus măsuri 
asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare 
la Tribunalul Mehedinţi cu propunere 
de a se menţine măsurile asigurătorii 
dispuse în cauză.

ANPD, cel mai probabil cu o săptămână!
Vom anunţa ulterior data cu care 

vom începe să primim deconturile prin 
toate mijloacele media de care dispunem 
precum şi prin adrese oficiale la Primăriile 
de domiciliu.

Noua metodologie pentru acordarea 
decontului de carburant aduce modificări 
inclusiv la cererile tip pe care beneficiarii 
le completau cu traseul efectuat între 
localităţi.

Imediat ce noi le cereri vor f i 
reglementate de către reprezentanţii ANPD, 
beneficiarii, persoanele cu dizabilităţi, 
vor primi formularele de la Serviciului 
Evidenţă Beneficii Sociale situat pe strada 

Matei Vasilescu, nr. 12, din Drobeta Turnu 
Severin.

DE ANUL ACESTA NU SE VA MAI 
DECONTA SUMA TOTALĂ PE O SINGURĂ 
CERERE, RESPECTIV 1.500 LEI LA GRADUL 
I ȘI 750 LEI LA GRADUL II ȘI NU VA MAI 
FI NEVOIE SĂ SE COMPLETEZE TRASEUL 
EFECTUAT.

Dacă certificatul de încadrare în grad 
de handicap este PERMANENT, decontarea 
se va face semestrial, iar dacă certificatul 
este REVIZUIBIL, decontarea se va 

face trimestrial, în funcţie de gradul de 
dizabilitate.

În ceea ce priveşte eliberarea bonurilor 
valorice de combustibil, această procedură 
va intra în vigoare abia după încheierea 
contractului de prestări servicii între 
DGASPC Mehedinţi cu operatorul de 
distribuire a carburantului. VĂ MULȚUMIM 
PENTRU ÎNȚELEGERE!”, a transmis 
DGASPC Mehedinţi.

Iulian Gogonea
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1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Măceşu de Jos, comuna Măceşu de 
Jos, Strada Academician Ştefan Berceanu, nr. 12, judeţul Dolj, telefon/fax: 
0251/354.507, e-mail: primariamacesudejos@yahoo.com, cod fiscal 5001929. 
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Imobil - clădire „Castel 
apă”, aparținând domeniul public al Comunei Măceşu de Jos, carte funciară 
30916 C1, număr cadastral 30916 C1, în suprafaţă de 23mp, situat în comuna 
Măceșu de Jos, Strada Academician Ştefan Berceanu. nr. 6, conform caietului 
de sarcini, H.C.L. Măceşu de Jos nr.69/11.11.2022 și O.U.G. nr.57/03.07.2019. 
3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, 
de la sediul instituţiei, Compartimentul Achiziţii Publice. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul 
Achiziţii Publice din cadrul Comunei Măceșu de Jos, comuna Măceşu de 
Jos, strada Academician Ştefan Berceanu, nr. 12, judeţul Dolj. 3.3. Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 10 lei/
exemplar, ce se achită la Casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 17/03/2023, ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele:. 4.1. Data-
limită de depunere a ofertelor: 27/03/2023, ora 09.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Compartimentul Achiziții publice -Comuna Măceşu 
de Jos, comuna Măceşu de Jos, Strada Academician Ştefan Berceanu, nr. 
12, județul Dolj. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28/03/2023, ora 
10.00, Comuna Măceșu de Jos, comuna Măceșu de Jos, Strada Academician 
Ştefan Berceanu, nr. 12, judeţul Dolj, sala de şedinţe. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia 
de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, str.Brestei, nr. 12, 
județul Dolj, telefon: 0251/418.612, fax: 0251/410.140, e-mail: tr-dolj@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 01/03/2023.

Comunitatea Maratonului Olteniei sărbătorește 
#MOtivația fără limite care a transformat în 

realitate cauzele sociale prezente la cea 
de-a 10-a ediție a evenimentului

Maratonul Olteniei răsplătește 
eforturile participanților de la ediția 
2022 a evenimentului și marchează 
schimbări le pozit ive aduse în 
comunitate de către iubitorii de sport 
și fapte bune. În luna februarie, am 
retrăit energia de la Maratonul Olteniei 
2022 și am facut primii pași spre cea 
de-a 11-a ediție, prin cele mai recente 
investiții în educație, mediu și sănătate, 
dăruite comunității locale:

- Fundația Renașterea: oferirea de 
teste gratuite Babeș - Papanicolau în 
cadrul unei unități de diagnostic mobil;

- Organizația Narada: soluționarea 
a 3 alerte educaționale înscrise pe 
platforma HartaEdu.ro;

- Asociația Viitor Plus: instalarea 
de panouri fotovoltaice la o familie 
beneficiară.

Februarie 2023: energie pentru 
un viitor sustenabil
Împreună cu Asociația Viitor Plus, 

ne-am propus să dotăm cu panouri 
fotovoltaice o familie beneficiară 
formată din 6 frați, aflați în grija 
bunicului lor. În anul 2022, cu ajutorul 
comunității, în curtea familiei Iancu a 
fost ridicată o nouă locuință care să le 
ofere celor 7 membri un spațiu primitor, 
încăpător și sigur.

Odată cu ediția 2022 a Maratonului 

Olteniei, alături de partenerii noștri, am 
făcut posibil întreg procesul necesar, de la 
racordarea noii locuințe la energie electrică, 
efectuarea instalației de utilizare sau 
montarea contorului de energie electrică, 
până la instalarea panourilor și încheierea 
contractului de prosumator.

Prin această inițiativă, continuăm 
investiția pentru un viitor mai verde și 
susținem accesul la sursele de energie 
curată, economică și sustenabilă 
pentru comunitate.

Decembrie 2022: servicii medicale 
pentru femeile din mediul rural

În perioada 1-22 decembrie 2022, 
alături de Fundația Renașterea, am 
găzduit în comuna Lungești, Vâlcea, 
o Unitate Mobilă de Diagnostic, prin 
care am oferit 276 de teste gratuite 
Babeș-Papanicolau pacientelor din 
comunitate.

Așa cum, la Maratonul Olteniei 
2022, am pus #MOtivația pentru sport 
și performanță pe primul loc, campania 
de testare care a ajuns în județul 
Vâlcea a reprezentat un îndemn de 
a prioritiza prevenția și sănătatea în 
viața noastră.

Prin donațiile colectate în urma 
evenimentului, le-am dăruit femeilor 
vulnerabile servicii medicale și 
prevenție pentru o șansă în plus la 

sănătate și am contribuit la reducerea 
numărului de diagnostice negative la 
nivel național.

Noiembrie 2022: educație 
de calitate și condiții mai bune 
la școală
La finalul anului 2022, alături de 

Narada, am ajuns în județul Vâlcea, 
unde am echipat biblioteca de la Școala 
Gimnazială Ferigile cu volume noi, am 
montat un panou solar cu o putere 
instalată de 3kW la Școala Gimnazială 
Pesceana și am achiziționat rechizite 
și o imprimantă multifuncțională 
pentru elevii și profesorii de la Școala 
Gimnazială Colonie, Râmnicu Vâlcea.

Toate cele 3 inițiative au reprezentat 
urgențe înscrise pe platforma HartaEdu.
ro, iar prin soluționarea acestora, le-am 

oferit tinerilor un viitor mai sigur, dar și 
condiții mai bune de învățare la școală.

SAVE THE DATE: primii pași spre 
cea de-a 11-a ediție Maratonul Olteniei

Maratonul Olteniei, promisiunea 
noastră reînnoită anual de a susține 
sportul în aer liber și de a avea grijă 
de comunitatea din care facem parte, 
revine în Parcul Zăvoi din Râmnicu 
Vâlcea, în perioada 26-27 august 2023.

Așa cum ne-am obișnuit, toate 
edițiile Maratonului Olteniei vin cu 
noutăți și surprize. Pentru a afla în timp 
real primele vești despre #MO2023, 
vă invităm să consultați website-ul 
dedicat sau pagina de Facebook a 
evenimentului.

Divizia Oameni și Brand
CEZ România
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Adrian Mititelu e optimist:
 „Vom fi în play-off!”

Adrian Mititelu este convins de 
faptul că FCU Craiova o să ajungă în 
play-off. Oltenii sunt la 4 puncte de 
locul 6, iar patronul trupei din Bănie 
este încrezător că alb-albaștrii vor 
rejuca duelul cu Sepsi și spune că 
formația antrenată de Nicolo Napoli 
are nevoie de toată susținerea posibilă 
pentru a-și îndeplini obiectivele.

„Am obținut un punct important 
într-un meci extrem de dificil, e greu 
pe un astfel de teren, împotriva unui 
adversar preocupat de distrugere a 
jocului și comportament extrem de 
violent pe teren! Suntem la un punct 
de locul 6, urmează două meciuri 
capitale plus meciul cu Sepsi de la Sf. 
Gheorghe! Dacă învingem Botoșani 
și Hermannstadt, deși o să fie foarte 

greu, vom fi în play-off! Avem două 
meciuri capitale, sâmbătă este 

primul, avem nevoie de susținere 
și de încredere!”, a declarat Adrian 

Mititelu, în cadrul unei postări pe 
Facebook.

Mititelu Jr., acuzații grave 
după egalul cu Chindia: 

„Am fost viciați de arbitru”
Adrian Mititelu Jr. s-a luat de toată 

lumea la finalul meciului disputat de 
olteni împotriva celor de la Chindia. 
Fiul finanțatorului de la FCU Craiova 
a acuzat arbitrajul, dar și terenul de 
joc. Totodată, acesta și-a adus aminte 
și de problemele pe care clubul tatălui 
său le are cu Sepsi.

„Sunt dezamăgit, pentru că nu 
se poate practica fotbal în Liga 1 
pe un asemenea gazon și cu un 
asemenea joc cum ne-a obișnuit 
Chindia. Consider că am fost viciați 
de arbitru, pentru că Dragoș Albu a 
primit două lovituri cu cotul și nu s-a 
arătat galben. E strigător la cer. Neguț 
a avut niște intrări criminale și nu a 
primit nici măcar galben. Deja am 
impresia că se creează o conspirație 
împotriva noastră ca să nu intrăm în 
play-off. Văd că se vrea ca Sepsi să 
fie ajutată de arbitri meci de meci, iar 
noi să fim viciați de arbitru, ca să intre 
Sepsi cu mai mult de trei puncte în 
play-off, să nu mai existe problema cu 
meciul la „masa verde”. Joi așteptăm 
să se facă dreptate la apel, să se 
rejoace meciul. Acea prevedere nu 
există în regulament. E o diferență, 
în caz că domnul Bodescu și domnul 

Burleanu nu știau. Să vedem cum vor 
explica public de ce a oprit Chivulete 
meciul pentru xenofobie”, a spus 
Adrian Mititelu Jr, potrivit digisport.ro.

Mititelu Jr. crede că FCU Craiova 
are șanse mari la play-off, chiar și fără 
o decizie favorabilă în litigiul cu Sepsi. 
Acesta se bazează pe programul 
pe care cele două formații le au în 
următoarele două etape.

Cătălin ANGHEL

Marcel Pușcaș i-a găsit 
scuze lui Napoli: 

„S-au văzut absențele”

Marcel Pușcaș i-a găsit scuze lui 
Nicolo Napoli, după egalul cu Chindia 
Târgoviște. Acesta spune că terenul 
nu a fost cel mai strălucit și că alb-
albaștrii nu sunt învățați cu o astfel de 
suprafață de joc.

„Este puțină dezamăgire, dar 
există și circumstanțe, pentru că a 
fost terenul așa cum a fost. Nu prea 
suntem obișnuiți cu terenuri de genul 
ăsta. Am avut o dominare, o posesie 
mai bună. S-au văzut absențele lui 
Bauza și Achim, care a ieșit accidentat. 
Sunt jucători importanți. Nu cred că 
accidentarea e foarte gravă, dar a 
avut o problemă și înainte de joc și s-a 
resimțit în timpul primei reprize. Nu știu 
dacă este o încurcătură. E un rezultat 
de egalitate obținut în deplasare”, a 

spus Marcel Pușcaș, conform DigiSport.
Președintele clubului din Bănie 

spune că nu îl mai interesează ce fac 
alte echipe, ci doar rezultatele pe care 
le obțin elevii lui Napoli. Totuși, acesta 
ar trebui să ia în considerare și faptul 
că principalii contracandidați la ultimul 
loc de play-off trebuie să se încurce în 
următoarele două jocuri.

„Nu mă interesează alte echipe, 
este problema lor. Noi trebuie să ne 
vedem de jocurile noastre. Mai avem 
două meciuri în campionatul regular 
și trebuie să obținem puncte. Mai 
sperăm (n. red. - la punctele pierdute 
la „masa verde” cu Sepsi), vom vedea 
ce va fi joi. Atunci se va da verdictul, 
în România”, a mai declarat Pușcaș.

Cătălin ANGHEL
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FCU Craiova nu a spus adio play-off-ului

FCU Craiova a scos doar un egal 
alb în deplasarea cu Chindia. Într-o 
partidă în care ocaziile au lipsit cu 
desăvârșire, echipa lui Napoli nu a 
spus adio ideii de a juca în play-off, 
rămânând șanse să mai prindă locul 
6. Vecina de clasament, Sepsi, a 
luat bătaie de la Farul, iar meciurile 
următoare pot decide complet soarta 
clasamentului.

Chindia - FCU Craiova 0-0
CHINDIA (4-2-3-1): Căbuz - 

Orozco, Corinus, Boldor, C. Dinu -  
Akhmatov, Perianu - Neguț (cpt.), 
Chamed, S. Buș - D. Popa.

Rezerve: Eșanu - Ad. Ioniță, 

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro  

Mihaiu, Atanase, Jipa, A. Șerban, 
Avram, Dumitrașcu.

Antrenor: Anton Petrea.
FCU CRAIOVA (4-2-3-1): Gurău -  

R. Negru, Duarte, Henriques, 
Huyghebaert - Dr. Albu, V. Achim - 
Baeten, G. Ganea, Bahassa - A. Chițu  

Rezerve: Mogoșanu - Mascarenhas, 
Zanfir, Van Durmen, Asamoah, Sidibe, 
Piccolomo, Blănuță, Ibrahim.

Antrenor: Nicolo Napoli.

Napoli dă vina pe arbitru, după 
Chindia - FCU Craiova 0-0: „Nu 

a lăsat echipele să joace”

FCU Craiova a obținut doar un 
punct pe terenul celor de la Chindia. 
La finalul partidei, antrenorul alb-
albaștrilor a răbufnit la adresa 
arbitrajului. Nicolo Napoli consideră 
că cele două formații nu au fost lăsate 
să joace fotbal, pentru că arbitrul a 
oprit prea des jocul.

„Pentru mine a fost război ce 
s-a jucat azi, nu fotbal. Se termina 
fiecare fază după 30 de secunde, 
maxim un minut. Arbitrul dădea 
fault la orice, nu a lăsat echipele să 
joace fotbal. Terenul e normal, puțin 
mai slab, dar se putea juca. Acesta 
e motivul pentru care a fost puțin 
fotbal, arbitrul nu a lăsat jocul liber. 

Nu se poate așa. În minutul 2 a fost 
intrare tare a lor, pentru care cred 
că trebuia cartonaș roșu, dar arbitrul 
nu a dat nimic. Are glezna umflată 
jucătorul nostru. Mai avem două 
partide, vedem ce putem să facem 
pentru a juca în play-off. Contează 
absența lui Bauza și a fanilor. Fără 
public nu e fotbal. Nota 3 pentru 
acest meci aș da”, a spus Nicolo 
Napoli, potrivit digisport.ro.

FCU Craiova încă păstrează 
șanse la play-off. Doar 4 puncte 
au rămas între trupa din Bănie și 
Sepsi. Următoarele două runde vor 
fi decisive.

Cătălin ANGHEL

foto: orangesport.ro


