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VÂLCEA

Copilă de 13 ani, violată pe câmp

Un tânăr de 22 de ani, din comuna 
doljeană Orodel, a fost reținut pentru 
24 de ore, după ce ar fi violat o fetiță 
de 13 ani, pe câmp.

„Luni, 2 ianuarie, poliţiştii Secţiei 
nr. 7 Poliţie Rurală Pleniţa au reţinut, 
pentru 24 de ore, un tânăr de 22 de 
ani, din comuna Orodel, bănuit de 
comiterea infracţiunii de viol.

În seara zilei de 1 ianuarie a.c., în 
jurul orei 19.50, poliţiştii Secției nr. 7 
Poliție Rurală Plenița au fost sesizați 
prin apel de urgenţă 112, de un 
bărbat de 36 ani, din comuna Orodel, 
cu privire la faptul că, fiica concubinei 

sale, o minoră în vârstă de 13 ani, ar 
fi fost victima unei tentative la viol.

În fapt, un tânăr de 22 de ani, 
din localitate, este bănuit că prin 
folosirea forţei, ar fi întreţinut relaţii 
sexuale cu minora, pe un teren viran 
din localitate.

În urma probatoriului administrat, 
tânărul a fost reţinut de poliţişti, 
pentru 24 de ore, sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de viol, fiind 
introdus în Centrul de Reţinere 
şi Arestare Preventivă din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Dolj”, potrivit IPJ Dolj.

Marți, 3 ianuarie, tânărul a fost 
prezentat Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Băileşti în vederea luării 
unei măsuri preventive.

Se face Drumul Expres Găneasa - Drăgăşani - 
Râmnicu Vâlcea - Tigveni

Studiul de fezabilitate pentru 
Drumul Expres Găneasa - Drăgăşani 
- Râmnicu Vâlcea - Tigveni a devenit 
o prioritate pentru liderii de la 
Bucureşti. Artera este una de maximă 
importanță dat fiind faptul că în felul 
acesta s-ar realiza conexiunea dintre 

drumul expres Piteşti - Craiova şi 
autostrada Piteşti - Sibiu.

Liderul PNL Nicolae Ciucă a 
anunţat joi, la Horezu, că în urma 
discuţiilor cu membrii PNL Vâlcea 
o prioritate o reprezintă studiul de 
fezabilitate pentru drumul în cauză.

Premierul a afirmat că, fiind 
prezent în judeţul Vâlcea, la discuţiile 
pe care le-a avut cu membrii filialei 
PNL Vâlcea, unul dintre obiectivele 
pe care le-au avut în vedere ca 
fiind de relevanţă pentru cetăţenii 
judeţului este studiul de fezabilitate 
pentru drumul expres Găneasa -  
Drăgăşani - Râmnicu Vâlcea.

„Ceea ce doresc să subliniez, fiind 
vorba de prezenţa, astăzi, în oraşul 
Horezu, în judeţul Vâlcea, este faptul 
că la discuţiile pe care le-am avut 
cu membrii Filialei PNL Vâlcea, unul 
dintre obiectivele pe care noi le-am 
avut în vedere, ca fiind de relevanţă 
pentru cetăţenii judeţului, să se 
constituie în proiectul prin care să 
aprobăm studiul de fezabilitate şi să 
intre în procedura de licitaţie studiul 

de fezabilitate pentru Drumul Expres 
Găneasa - Drăgăşani - Râmnicu 
Vâlcea - Tigveni, în felul acesta 
reuşind să se realizeze conexiunea 
dintre drumul expres Piteşti - Craiova 
şi desigur, autostrada Piteşti - Sibiu”, 
a spus premierul.

„Vâlcea este oricum un judeţ 
important şi relevant pentru tot ceea 
ce înseamnă regiunea Oltenia şi pentru 
ceea ce înseamnă resursa economică 
şi umană a ţării noastre. Avem 
nevoie de dezvoltarea infrastructurii 
şi desigur de a face în aşa fel încât 
să devină mai atrăgătoare pentru 
investitori, existând o serie întreagă 
de oportunităţi pe care noi le-am 
avut în vedere când am luat această 
decizie”, a mai spus liderul PNL.

Alexandru NICA
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Peste 130 de intervenții ale pompierilor 
în ultimele zile

Sărbătorile de iarnă nu au fost 
deloc liniștite pentru reprezentanții 
ISU Olt. Mai bine de 100 de pompieri 
au intervenit, în perioada 24.12.2022 
- 02.01.2023, la 131 de solicitări, 
dintre acestea, 114 au fost pentru 
acordarea primului ajutor medical 
și 17 pentru stingerea incendiilor, 
asigurarea măsurilor de prevenire 
a situațiilor de urgență, salvări de 
animale și alte misiuni specifice.

Pr inc ipa le le intervenț i i  a le 
echipajelor SMURD au fost la accidente 
rutiere, traumatisme, stări de rău și 
agresiuni. Prima zi de Crăciun a fost 

una dificilă pentru pompieri, la fel ca 
și ultima zi din 2022.

„Misiunile care au necesitat alocare 
importantă de resurse au fost cele 
pentru lichidarea incendiilor produse 
în data de 25 decembrie 2022, la 
locuințe din comuna Mărunței, sat 
Bălănești și comuna Rusănești și 
incendiul produs la un supermarket 
din municipiul Slatina, în data de 
31.12.2022. În urma evenimentelor 
nu s-au înregistrat victime”, au spus 
reprezentanții ISU Olt.

În perioada menționată, pompierii 
au asigurat măsurile de prevenire 
la evenimentele publice organizate 
în municipiul Slatina, la Târgul de 
Crăciun.

Un an și 4 luni de închisoare 
după ce și-a bătut calul

Bărbatul de 30 de ani, din comuna 
Dobrosloveni, care în urmă cu mai 
bine de două luni a maltratat un 
cal, lovindu-l în repetate rânduri cu 
o bâtă în cap, a fost condamnat la 
închisoare cu executare de magistrații 
Judecătoriei Caracal.

Hotărârea Judecătoriei Caracal 
nu este definitivă, inculpatul având 
drept să formuleze apel în 10 zile de 
la comunicare, acesta uzând deja de 
acest drept.

„În baza art. 25 alin 2 lit. d din 
Legea nr. 205/2004 cu aplic, art. 41 
alin. 1 Cod penal şi art.396 alin.10 Cod 
pr. penală, condamnă pe inculpatul 
FLOREA IONUŢ LAURENȚIU la 
pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
rănirea animalelor, cu apl. art. 60 
C.pen. În baza art. 404 alin. (4) lit. 
a) C.pr.pen. rap. la art. 40 alin. (3) 
C.pen. și art. 72 C.pen., deduce din 
pedeapsa 1 an şi 4 luni închisoare 
aplicată prin prezenta hotărâre, 
perioada reținerii din 16.10.2022 şi 
durata arestării preventive de la data 
de 17.10.2022 la zi. În baza art. 399 

alin. (1) și art. 404 alin. (4) lit. b) 
C.pr.pen., menține față de inculpatul 
FLOREA IONUŢ LAURENȚIU măsura 
arestării preventive, dispusă prin 
încheierea penală nr. 23/17.10.2022 
pronunțată de Judecătoria Caracal în 
dosarul nr. 5375/207/2022, până la 
data rămânerii definitive a prezentei 
hotărâri sau, în cazul exercitării căilor 
de atac, până la o nouă verificare, dar 
nu mai târziu de 60 zile. În baza art. 
399 alin. (4) C.pr.pen., dispoziția cu 
privire la menținerea măsurii arestării 
preventive luată față de inculpat 
este executorie”, se arată în sentința 
instanței de judecată.

Evenimentul  a avut loc la 
jumătatea lunii octombrie 2022, în 
Reșca (Dobrosloveni), când bărbatul 
a fost filmat în timp ce maltrata un 
cal pus la căruță. Filmulețul a fost 
postat pe rețelele de socializare, iar, 
la scurt timp, Protecția Animalelor 
din cadrul Inspectoratului de Poliție 
Județean Olt s-a sesizat din oficiu, 
tânărul fiind reținut.

Alexandru NICA

Doljeni vitezomani, pe străzile 
din Olt. Peste 100 de km 

la oră în localitate
Doi șoferi doljeni au fost depistați 

de polițiștii olteni, în cadrul unei razii 
desfăşurate pe DN 64, în localitatea 
Grădinari, conducând cu peste 100 
de kilometri pe oră, pe un sector de 
drum unde limita este de 50 km/oră.

Unul dintre vitezomani este din 
Craiova, iar celălalt din localitatea 
doljeană Almăj. Ambii șoferi s-au 
ales cu permisele suspendate pentru 
90 de zile, dar și cu amenzi de peste 
1.300 de lei.

„Pol iţ işt i i  rutieri din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean Olt 
au desfăşurat marți o acţiune pentru 
creșterea gradului de siguranță 
rutieră și impunerea respectării 
regimului legal de viteză.

În cadrul activităților, în jurul orei 
10:00, polițiștii Serviciului Rutier Olt 
au depistat pe Drumul Național 64, în 
localitatea Grădinari, un autoturism 
ce circula cu viteza de 105 de km/h, 
pe un sector de drum cu limita 
maximă de viteză de 50 de km/h. 
Autoturismul a fost oprit, iar la volanul 
acestuia a fost identificat un tânăr, în 
vârstă de 28 de ani, din municipiul 
Craiova, județul Dolj. Tânărul a 
fost sancționat contravențional cu 

amendă în valoare de 1.305 lei, iar, 
ca măsură complementară, polițiștii 
i-au reținut permisul de conducere, 
în vederea suspendării exercitării 
dreptului de a conduce autovehicule 
pe drumurile publice, pentru o 
perioadă de 90 de zile, fiindu-i 
eliberată o dovadă înlocuitoare, cu 
drept de circulație 15 zile.

De asemenea, în jurul orei 10:30, 
polițiștii Serviciului Rutier Olt au depistat 
pe Drumul Național 64, în localitatea 
Grădinari, un autoturism ce circula cu 
viteza de 105 km/h, pe un sector de 
drum cu limita maximă de viteză de 
50 de km/h. Autoturismul a fost oprit, 
iar la volanul acestuia a fost identificat 
un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din 
comuna Almăj, județul Dolj. Bărbatul 
a fost sancționat contravențional cu 
amendă în valoare de 1.305 de lei, iar, 
ca măsură complementară, polițiștii 
i-au reținut permisul de conducere, 
în vederea suspendării exercitării 
dreptului de a conduce autovehicule pe 
drumurile publice, pentru o perioadă de 
90 de zile, fiindu-i eliberată o dovadă 
înlocuitoare, cu drept de circulație 15 
zile”, potrivit IPJ Olt.

Alexandru NICA

Căței salvați de pompierii 
din Balș

Doi căței au fost salvați de 
pompierii Gărzii Balș, după ce au 
căzut într-un canal colector, adânc 
de aproape patru metri. În canal se 
afla apă, informează ISU Olt.

„Pentru salvarea celor două 
patrupede, pompierii au coborât 
în canal, cu ajutorul unei scări din 

dotarea autospecialei și au adus cele 
două animale la suprafață.

Cățe i i  au fost  pre luaț i  de 
reprezentații de la Asociația Trotto - 
Animal Rescue din Craiova.

Pentru noi, pompierii, fiecare viață 
salvată reprezintă încă un succes în 
lupta cu secundele!” - ISU Olt.
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S-a lansat licitația pentru reabilitarea 
drumului Dumbrava - Plopi

Consiliul Județean Mehedinți a 
lansat licitația pentru reabilitarea unui 
nou drum, Dumbrava - Plopi (int. 
cu DJ 561A), în lungime de 13 km. 
Primul proiect al Consiliului Județean 
Mehedinți, finanțat prin Programul 
Național „Anghel Saligny”, a intrat în 
faza de licitație pentru proiectare și 
execuție.

Este vorba despre obiectivul 
„Reabilitare/Modernizare DJ 606A pe 
tronsonul Dumbrava (sfârșit sector 
modernizat) - Plopi (int. cu DJ 561A)”, 
în lungime de 12,921 km, cu o valoare 

de 36.685.092,68 lei, cu TVA.
Pe lângă reabilitarea drumului, se 

vor realiza dispozitive de scurgere a 
apelor pe toată lungimea proiectului, 
podețe transversale, legături cu 
drumuri le latera le,  accese la 
proprietăți, dar și lucrări privind 
siguranța circulației.

„Este prima veste bună pe care 
o avem la început de an și vă asigur 
că ele vor continua în perioada 
următoare! Să sperăm cu toții într-
un an mai bun decât cel pe care 
l-am încheiat, cu sănătate și putere 
de muncă!”, a transmis președintele 
Consiliului Județean Mehedinți, Aladin 
Georgescu.

Ce misiuni au avut 
pompierii mehedințeni 

în minivacanța de Revelion
În perioada 30 decembrie - 2 

ianuarie, peste 90 de pompieri 
mehedințeni au fost zilnic la datorie, 
gestionând peste 40 de solicitări 
veni te d in partea oameni lor. 
Echipaje le de intervenț ie au 
acționat pentru stingerea a patru 
incendii, asigurarea măsurilor de 
apărare împotriva incendiilor la două 
accidente rutiere și transportarea 
unei persoane supraponderale cu 
probleme medicale.

Paramedicii SMURD au acordat 
asistența medicală unui număr de 
35 de persoane cu diverse afecțiuni 
medicale, dar și primul-ajutor calificat 
victimei unui accident rutier, care 
a fost transportată, în stare de 
conștiență și cooperantă, la Unitatea 
de Primiri Urgență din Drobeta Turnu 
Severin.

„De asemenea, pentru creșterea 
gradului de siguranță în rândul 
cetățenilor, în perioada 28 - 30 
decembrie, specialiștii Inspecției 
de Prevenire au efectuat acțiuni de 
îndrumare și control la 14 unități 
de alimentație publică (restaurante, 
săli de evenimente etc.) de pe raza 
municipiului Drobeta Turnu Severin și 
orașului Strehaia, pentru a se asigura 
că sunt respectate normele de 
apărare împotriva incendiilor, dar și a 
celorlalte reglementări din domeniul 
situațiilor de urgență.

La trecerea dintre ani, un echipaj 
de pompieri din cadrul Detașamentului 
Drobeta Turnu Severin a fost prezent 

cu o autospecială de lucru cu apă 
și spumă la manifestările cultural-
artistice desfășurate în zona de 
promenadă Crișan, care s-au încheiat 
fără a fi înregistrate evenimente 
negative. Dintre cele patru incendii 
stinse de pompierii mehedințeni, 
două s-au manifestat la o casă 
de locuit și o anexă, iar alte două 
au cuprins circa 500 mp litieră 
într-o pădure de foioase de pe raza 
localității Cervenița și o pubelă.

Din fericire, nu au fost înregistrate 
victime, însă atragem atenția cetățenilor 
că nerespectarea măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor poate produce 
tragedii. Le reamintim acestora că, în 
ceea ce privește exploatarea coșurilor 
de evacuare a fumului, este obligatorie 
verificarea, repararea, izolarea termică 
şi curăţarea periodică a acestora, 
fiind interzisă folosirea lor dacă sunt 
necurățate. O atenție deosebită se va 
acorda și instalațiilor electrice.

Se vor utiliza întrerupătoare, prize 
sau cabluri electrice fără defecţiuni 
sau improvizații, fiind obligatorie 
folosirea siguranţelor omologate 
în tablourile electrice, evitându-se 
suprasolicitarea instalațiilor electrice. 
Atragem atenția că este interzisă 
folosirea sobelor şi a altor mijloace 
de încălzire defecte, cu improvizaţii, 
supraalimentate cu combustibil sau 
nesupravegheate”, transmite ISU 
Mehedinți.

Claudia GROSU

Lucrările de modernizare 
între localitățile Cireșu și 

Marga, finalizate
Joi, 29 decembrie, s-a realizat 

recepția la terminarea lucrărilor de 
modernizare realizate de Consiliul 
Județean Mehedinți pe tronsonul de 
5,2 km ai DJ 607B, între localitățile 
Cireșu și Marga, în cadrul proiectului 
„Îmbunătățirea conectivității în 
zona de vest a județului Mehedinți”, 
finanțate cu fonduri europene pe 
Programul Operațional Regional.

„Mă bucur că încheiem anul 2022 
cu proiecte importante finalizate 
în ceea ce privește reabilitarea/
modernizarea infrastructurii rutiere. 
În total, s-au încheiat lucrări pe 113 
kilometri drumuri județene și avem 
speranța că în anul 2023 lucrurile vor 
merge, cel puțin în același ritm, având 
în vedere obiectivele de investiții pe 
care le avem în derulare.

Acest tronson de drum facilitează 
accesul către unul dintre cele mai 
importante obiective turistice din 
Mehedinți, Peștera Topolnița, dinspre 
zona de nord a județului și chiar din 
județul Gorj. Pe de altă parte, în urmă 
cu doi ani, acest drum era complet 
distrus, iar locuitorii din Marga nu 
credeau că vor avea asfalt la poartă. 
Am înțeles necesitatea modernizării 
acestui drum, atât pentru locuitorii 
din cele două comune, cât și din punct 

de vedere turistic, am atras fonduri 
și, iată, astăzi vorbim despre un drum 
complet modernizat, care are toate 
elementele de siguranță și utilitate.

Lucrarea completează celelalte 
investiții pe care le-am realizat 
pe parcursul anilor precedenți în 
această zonă! Drumurile bune să 
vi se deschidă în 2023!”, a transmis 
președintele Consiliului Județean 
Mehedinți, Aladin Georgescu.

Claudia GROSU
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Conducta de transport gaze naturale 
Tetila - Horezu - Râmnicu Vâlcea, de 

importanță națională
Ministerul Energiei a catalogat 

un proiect de alimentare cu gaze, ce 
traversează mai multe localități din 
Gorj și Vâlcea, de importanță națională.

La finalul anului, a fost adoptată o 
hotărâre, privind declararea proiectului 
de investiții „Conducta de transport 
gaze naturale Tetila - Horezu - Râmnicu 
Vâlcea (alimentare cu energie electrică, 
protecție catodică și fibra optică)” ca 

proiect de importanță națională în 
domeniul gazelor naturale, potrivit 
gorjexpress.ro.

În Gorj, conducta va trece pe 
raza următoarelor localități: Novaci, 
Bumbești-Jiu, Mușetești, Alimpești, Baia 
de Fier, Bengești-Ciocadia, Bumbești-
Pițic, Crasna și Polovragi.

Claudia GROSU

Un bărbat 
mort se află 
de o lună 
la morga 
Spitalului 
Județean

Un gorjean fără familie care a 
decedat pe o stradă, în municipiul 
Târgu Jiu, se află de aproximativ o 
lună la morga Spitalului Județean de 
Urgență Târgu Jiu.

Bărbatul locuia în comuna Câlnic, 
din județul Gorj, și nu avea familie, 
scrie adevarul.ro. Conform legislației 
în vigoare, în această situaț ie, 
primăria localității pe raza căreia 
domiciliază trebuie să se ocupe de 
înmormântarea acestuia.

Gicu Corduș a murit pe data de 
2 decembrie, dar autoritățile din 
comuna gorjeană Câlnic, județul 
Gorj, nu s-au sinchisit să vină și să-l 
înmormânteze creștinește, cu toate 
că reprezentanții Spitalului Județean 
de Urgență Târgu J iu au făcut 
o adresă în acest sens Primăriei 
comunei Câlnic.

Mai grav este că frigiderele de 
la Serviciul de Medicină Legală s-au 
defectat, cadavrul a fost mutat la 
Secția de Anatomie Patologică.

„Frigiderele au fost defectate 
timp de câteva zile, dar au fost 
reparate”, au anunțat reprezentanții 
Spitalului Județean de Urgență 
Târgu Jiu.

Autoritățile din comuna Câlnic 
au anunțat că vor veni să ridice 
cadavrul bărbatului pe data de 3 
ianuarie 2023.

„Am fost anunțați că pe 3 ianuarie 
va fi ridicat trupul neînsuflețit de către 
reprezentanții Primăriei comunei 
Câlnic. Spitalul Județean de Urgență 
a făcut toate demersurile legale”, 
au mai transmis reprezentanț i i 
spitalului din Târgu Jiu.

Dumitru Vulpe, primarul comunei 
Câlnic, nu a putut fi contactat pentru 
a-și exprima punctul de vedere cu 
privire la această situație.

Vera IONESCU

Polițiștii gorjeni au acționat în minivacanța de iarnă
În perioada minivacanței, polițiștii 

gorjeni au acționat pentru asigurarea 
unui climat de ordine și siguranță cu 
ocazia trecerii dintre ani, precum și pentru 
prevenirea accidentelor rutiere.

Astfel, în acest interval, polițiștii au 
intervenit la 342 de evenimente, din care 
287 semnalate prin apel la 112. În cele 
patru zile, oamenii legii au aplicat 428 
de amenzi, valoarea acestora depășind 
200.000 lei.

De asemenea, au fost constatate 
în flagrant delict 15 infracțiuni. Au fost 
reținute în vederea suspendării 57 de 
permise de conducere și 16 certificate 
de înmatriculare au fost retrase în urma 
abaterilor constatate de polițiști. Nu au 
fost comise fapte care să aducă atingere 
unui climat de ordine și siguranță publică 
a cetățenilor.

Un bărbat de 59 de ani, din comuna 
Plopșoru, a fost prins în flagrant delict, 
în timp ce încerca să fure 3.340 kg de 
cărbune.

„La data de 30 decembrie 2022, 
polițiști din cadrul Poliției Orașului Turceni 
au depistat în flagrant delict un bărbat de 
59 de ani, din comuna Plopșoru, în timp 
ce se afla într-o autoutilitară staționată pe 
raza localități Olari.

Autoutilitara era încărcată cu 3.340 
kg de cărbune, pentru care proprietarul 
nu a putut prezenta documente legale 
de proveniență. Întreaga cantitate de 
cărbune a fost indisponibilizată în vederea 
continuării cercetărilor. În cauză a fost 
întocmit dosar penal, sub aspectul comiterii 
infracțiunii de furt”, potrivit IPJ Gorj.

O bătrânică a fost prinsă fără 
permis, la volan
O femeie de 71 de ani, din comuna 

Stejari, a fost prinsă la volan fără a deține 
permis de conducere.

„La data de 30 decembrie 2022, polițiști 
din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina au 
oprit pentru control un autoturism pe DJ 
6B Stoina, condus de o femeie de 71 de 
ani, din comuna Stejari.

Procedând la verificarea bazelor de 
date, polițiștii au stabilit că femeia nu 
deține permis de conducere corespunzător 
categoriei din care face parte autovehiculul 
condus.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar 

penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de conducere pe drumurile publice a 
unui vehicul, fără a poseda permis de 
conducere corespunzător categoriei din 
care face parte autovehiculul condus”, 
potrivit sursei citate.

Polițiștii gorjeni au fost nevoiți să 
urmărească cu mașina un bărbat de 50 de 
ani, din municipiul Sibiu, după ce acesta nu 
oprise la semnal.

„La data de 1 ianuarie a.c., polițiști din 
cadrul Poliției Orașului Tismana, în timp 
ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu pe DJ 671 Călugăreni, au efectuat 
semnal de oprire unui autoturism ce se 
deplasa din direcția Motru-Sec-Vaieni, 
moment în care conducătorul auto a mărit 
viteza de deplasare și s-a îndreptat spre o 
stradă lăturalnică.

Polițiștii au pornit în urmărirea sa, fiind 
oprit la scurt timp, stabilind că este vorba 
de un bărbat de 50 de ani, din municipiul 
Sibiu.

Fiind testat cu aparatul etilotest, acesta 
a indicat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. La solicitarea polițiștilor de 
a-i însoți la spital în vederea recoltării de 
probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, 
bărbatul a refuzat. În cauză, polițiștii au 
întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de refuzul sau sustragerea de 
la prelevarea de probe biologice”, au mai 
transmis polițiștii. Un bărbat de 52 de ani, din 
comuna Urdari, a fost depistat cu 0,41 mg/l 
alcool pur în aerul expirat, la volan.

„La data de 31 decembrie 2022, 
polițiști din cadrul Poliției Orașului Turceni 
au oprit în trafic pe DE 79 Olari un 
autoturism condus de un bărbat de 52 de 
ani, din comuna Urdari. În urma testării 
cu aparatul etilotest a rezultat o valoare 
de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. În 
cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere 
pe drumurile publice a unui vehicul, de 
către o persoană aflată sub influența 
băuturilor  alcoolice”, notează IPJ Gorj.

Un minor i-a furat mașina tatălui său
Un adolescent de 17 ani a fost prins la 

volan, fără să dețină permis de conducere, 
după ce îi furase mașina tatălui său.

„La data de 2 ianuarie a.c., polițiști 
din cadrul Biroului de Ordine Publică au 
depistat în trafic un tânăr de 17 ani, din 

municipiul Târgu-Jiu, în timp ce conducea 
un autoturism pe Bulevardul Ecaterina 
Teodoroiu, din municipiul Târgu-Jiu, fără 
să dețină permis de conducere.

Din cercetările efectuate, polițiștii au 
stabilit că tânărul a sustras autoturismul 
proprietatea tatălui său din curtea locuinței. 
Testarea cu aparatul etilotest a indicat o 
valoare negativă. În cauză, polițiștii au 
întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de conducere pe drumurile 
publice a unui vehicul, de către o persoană 
care nu posedă permis de conducere și furt 
în scop de folosință”, conform sursei mai 
sus menționate.

Un tânăr de 18 de ani, din comuna 
doljeană Coșoveni, a fost prins, în timp ce 
conducea un ATV pe  DN 67 C Rânca, fără 
să dețină permis de conducere pentru nicio 
categorie de vehicule. Un alt bărbat de 33 
de ani, din comuna Roșia de Amaradia, 
a fost prins în timp ce conducea beat o 
autoutilitară.

„La data de 2 ianuarie a.c., polițiști din 
cadrul Poliției Orașului Novaci au depistat 
în trafic un tânăr de 18 de ani, din comuna 
Coșoveni, județul Dolj, în timp ce conducea 
un ATV pe  DN 67 C Rânca, fără să dețină 
permis de conducere pentru nicio categorie 
de vehicule. Din cercetări a reieșit faptul că 
vehiculul îi fusese încredințat de o tânără 
de 24 de ani, din aceeași localitate.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar 
penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de conducere pe drumurile publice a unui 
vehicul de către o persoană care nu posedă 
permis de conducere și încredințarea 
unui vehicul spre a fi condus de către 
o persoană care nu deține permis de 
conducere.

La data de 2 ianuarie a.c., polițiști din 
cadrul Secției 9 Poliție Rurală Novaci au 
depistat în trafic un bărbat de 33 de ani, 
din comuna Roșia de Amaradia în timp ce 
conducea o autoutilitară pe raza localității 
de domiciliu.

În urma testării cu aparatul etilotest 
a rezultat o valoare de 0,91 mg/l alcool 
pur în aerul expirat. În cauză, polițiștii au 
întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducere pe drumurile 
publice a unui vehicul, de către o persoană 
aflată sub influența băuturilor alcoolice”, au 
încheiat polițiștii. 

Claudia GROSU
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Tencuială căzută la Târgul de Crăciun din 
Craiova, chiar lângă turişti

Bucăți mari de tencuială de pe 
clădirea Consiliului Județean au căzut 
lângă oamenii care își făceau poze 
cu bradul, la Târgul de Crăciun din 
Craiova.

Zona era plină de oameni care 
îşi făceau fotografii cu bradul, scrie 
antena3.ro.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
Potr iv i t  unui  comunicat  a l 

Prefecturii Dolj, specialiștii de la 
ISU „Oltenia” s-au deplasat la sediul 
Prefecturii cu o autoscară, au făcut o 
recunoaștere în teren și au raportat 
că nu au constatat căderi de tencuială 
după sosirea la fața locului, drept 
urmare misiunea s-a încheiat fără 
intervenție.

În ace laș i  t imp,  Inst i tuț ia 
Prefectului Dolj, prin administratorul 
clădirii, a solicitat imediat sprijinul 
Poliției Locale pentru degajarea 
zonei de bucățile de tencuială și 
asigurarea securității, astfel că au 
fost amplasate garduri metalice și 
benzi de delimitare-avertizare pentru 
a evita producerea unor incidente 
grave.

„În această dimineață specialiștii 
de la ISU „Oltenia” au revenit, la 
solicitarea Instituției Prefectului 
Dolj, pentru verificarea clădirii. 

Doi subofițeri cu o autoscară 
verifică la această oră jgheaburile 
și este dată jos tencuiala aflată 
în pericol să cadă. De asemenea, 
se  va proceda la  ext inderea 
zonei securizate și vor fi montate 
garduri de delimitare pe întreg 
t ro tuaru l  d in  fa ța  ins t i tu ț ie i 
și din lateral, până când va fi 
eliminat orice pericol. Instituția 

Prefectului Dolj nu a beneficiat 
de la construire (1907-1913) și 
până în acest moment de lucrări 
de consolidare și reabilitare”, se 
arată în comunicatul Prefecturii.

Palatul Administrativ este prins 
într-un proiect de reabilitare totală. 
Valoarea proiectului „Consolidare, 
r eab i l i t a r e ,  mode rn i z a re  ș i 
eficientizare energetică a clădirii 

Palatului Administrativ al județului 
Dolj, monument istoric de interes 
național” se ridică la aproape 35 
milioane lei, fără TVA.

Fondurile vin prin Programul 
Național de Redresare și Reziliență, 
iar cheltuielile neeligibile urmează a 
fi suportate de Ministerul de Interne. 
Durata de implementare a proiectului 
este de 36 de luni.
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Oltenia, mai mică

Pr imele date provizor i i  a le 
Recen sămân tu l u i  Popu l a ț i e i 
prezentate la finele anului 2022, 
conform calendarului de diseminare, 
arată faptul că populația rezidentă 
a României este de 19.053.815 de 
persoane. Din acestea 51,5% sunt 
femei.

În Oltenia, județul Dolj are cea 
mai mare populație, aproape dublă 
față de județul Gorj și considerabil 
mai mare chiar și față de județul 
Olt, care ocupă locul secund la acest 
capitol. Cei mai puțini locuitori sunt 
în Mehedinți, acolo unde, în 2002, 
era o populație de 306.732, acum 
fiind cu 72.393 mai puțini oameni.

În Dolj nu sunt diferențe prea mari 
nici măcar față de recensământul din 
1948, când în județ erau 615.301 de 
persoane. La polul opus este județul 
Gorj, care, la o diferență de 74 de 
ani, a ajuns la o populație mai mare, 
cea mai mare cotă fiind atinsă în 

anul 1992. Atunci, erau înregistrați 
401.021 de oameni.

Populația județelor din Oltenia la 
finalul anului 2022:

Dolj - 599.442
Olt - 383.280
Vâlcea - 341.861
Gorj - 314.684
Mehedinți - 234.339
Sociologul Barbu Mateescu, 

într-o scurtă analiză publicată pe 
facebook, a tras un semnal de 
alarmă: „61% din pierderea aceasta 
este în Muntenia - exclusiv București 
- llfov, despre care spuneam că a 
rămas la fel. Deci Oltenia, județele 
Bărăganulu i  ș i  Dobrogea (…) 
Aproape toate județele au scăzut 
ca populație, dar în cele rurale, 
fără universități, în special în sud, 
e uluitor ce s-a întâmplat. Toată 
lumea - mai puțin Bistrița Năsăud 
și Suceava - a luat liftul în jos, dar 
vitezele sunt foarte diferite. Oltenia 
e mai mică cu un oraș de 200 de 
mii de locuitori”, a scris Barbu 
Mateescu. Conform Institutului Național de 

Statistică, procesul de îmbătrânire 
demografică s-a adâncit, comparativ 
cu 10 ani în urmă (recensământul 
din 2011 - RPL2011), remarcându-
se creșterea ponderii populației 
vârstnice (de 65 ani și peste). Indicele 
de îmbătrânire demografică s-a 
depreciat cu aproape 20 de puncte 
procentuale, crescând la 121,2 
persoane vârstnice la 100 persoane 
tinere (RPL 2021) comparativ cu 
101,8 (RPL2011).

Deși numărul tinerilor sub 15 
ani a scăzut cu 115,7 mii persoane, 

ponderea lor în total populație a 
urcat ușor la 16,1% (față de 15,9% 
la RPL2011), în timp ce ponderea 
populației de 65 ani și peste în 
total populație a înregistrat o 
creștere cu aproape jumătate 
de milion de persoane, respectiv 
cu 3,5 puncte procentuale (de 
la 16,1% la RPL2011 la 19,6% 
la RPL2021). Astfel, raportul de 
dependență demografică a crescut 
în decurs de un deceniu de la 47,0 
(RPL2011) la 55,5 persoane tinere 
și vârstnice la 100 persoane adulte 
(la RPL2021).
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HOROSCOP
Se deschid noi perspective 

asupra zonei profesionale, apare un 
potențial de semnare a unui contract, 
vești despre bani, colaborări. Încercați 
să nu inițiați o acțiune dacă intuiți că 
aceasta nu vă avantajează, cereți 
opinia partenerului.

Nimic nu pare sa te indispuna 
mai tare decat intrebarile pe care unele 
persoane abia cunoscute ti le pun. Nu 
poti decat sa le raspunzi cat de politicos 
poti pentru a nu face o impresie gresita. 
In sinea ta iti promiti ca nu vei mai avea 
de-a face cu ei prea curand.

Intuitia iti va fi astazi cea mai buna 
prietena. Ai un talent special pentru a 
te gandi la solutii care nu traverseaza 
niciodata mintile altor oameni. Sapatul 
in propriile experiente de viata iti poate 
permite sa vezi lucrurile intr-o lumina noua 
si intuitia ta este aproape la fata locului. 

Astazi ar fi bine sa tii cont de 
sfaturile unei rude mai in varsta daca 
vrei sa eviti anumite critici. Incearca sa 
discuti cu calm cu cei din jur si sa incerci 
sa le intelegi punctul de vedere. Exista 
posibilitatea ca partenerul de viata sa iti 
reproseze ca nu ii acorzi atentia cuvenita.

Multe documente, poate 
chiar contracte, ar putea duce 
la un castig financiar la locul 
de munca. Ai putea face sau 
economisi niste bani pentru 
anagajatorul tau, ceea ce se 
dovedeste a fi destul de important.

Ai oportunitatea de a 
calatori cu un partener sau 
un coleg, cel mai probabil 
pentru afaceri. Orice calatorie 
planificata sau realizata astazi 
va merge bine si iti va aduce 
rezultatele sperate. 

Evenimentele soc ia le 
orientate spre afaceri ar putea 
sa iti ocupe mult timp astazi. 
Ai putea fie sa le planifici sau 
sa participi la ele. Daca acesta 
din urma ar putea fi mai mult 
decat unul. 

Astazi te vei gandi sa rezolvi 
unele probleme aparute pe 
neasteptate. In cazul in care ai 
planificat o calatorie, ar fi indicat sa 
o amani deoarece risti sa ai parte 
de anumite probleme. Ai putea sa 
deviezi putin de la rutina zilnica. 

Finantele sunt evidentiate 
pentru tine astazi. Acest lucru 
nu este neaparat un lucru bun 
sau rau. Petrece cat mai mult 
timp dupa cum iti este necesar, 
sorteaza-ti inregistrarile si asigura-
te ca totul este in ordine. 

Sanatatea ta a fost de fier in 
ultimele saptamani, dar azi te simti 
putin bolnav. Totul se datoreaza 
stresului acumulat de-a lungul 
timpului. Ai muncit mult si nu te-ai 
concentrat pe nimic altceva, asa ca 
corpul tau sufera acum. 

Astazi speranta pune 
stapanire pe tine si esti sigur ca iti 
vei implini toate dorintele in noul 
an. Optimismul pe care il afisezi va 
uimi pe toate lumea, mai ales ca 
de obicei esti cel mai sceptic si cu 
picioarele pe pamant.

In cazul in care ai de luat 
unele decizii importante ar 
fi indicat sa ceri sfatul unei 
persoane mai experimentate. 
In aceasta zi nu este indicat sa 
incepi noi proiecte deoarece iti 
lipseste simtul practic.

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00 3 ceasuri bune
09:45 Teleshopping
10:00 Sălbăticia Carpaților (AP)
10:50 Nepieritorii – 
  Tezaure umane 
  vii UNESCO
11:00 Câştigă România! (R)
11:55 Mic portret de 
  mari românce! (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Revelion la 
  Stanga Coteşti 
13:50 Retro Revelion 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Convieţuiri 
16:55 Mic portret de 
  mari romance 
17:00 Atelier de sănătate 
17:50 Discover Romania (R)
17:55 Zi de zi
18:00 Program 
  Revelion 2023 (R)
19:30 Retro Revelion 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 Câştigă România! 
22:00 Păpuşarii 
23:40 Sălbăticia Carpaților (AP)
00:30 România veritabilă
01:00 Meteo (R)
01:05 Atelier de sănătate (R)
01:45 Sport (R)
02:00 Frânghia și pistolul (12)
03:30 Discover Romania 
03:45 Telejurnal (R)

07:35 Jocul regal (15)
09:30 Kung Fu 
  Panda (AG)
11:05 Kung Fu 
  Panda 2 (AG)
12:40 Hotel pentru 
  căței (AG)
14:20 Competiția 
  oficială (15)
16:15 Toate acele 
  lucruri mici (15)
18:05 Viața electrizantă 
  a lui Louis Wain (12)
20:00 Harry Potter 20th
  Anniversary: Return 
  to Hogwarts
21:45 Vânătorii de fantome:
   Moștenirea (AP12)
23:50 Omul-Păianjen: 
  Întoarcerea acasă (AG)
02:05 Alertă de 
  grad zero (N15)
04:20 Uite-i pe tineri (18)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00 Stiri Sport.ro
07:30 Familia Bundy 
08:30 Seinfeld 
09:30 Stiri Sport.ro
10:30 Fotbal FA CUP
12:30 Stiri Sport.ro
13:00 Ce spun românii 
14:00 Familia Bundy 
15:00 Seinfeld 
16:00 De râsul lumii 
17:00 Stiri Sport.ro
17:30 Handbal
19:00 Aşii amanetului
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 5.0 
22:00 Armă mortală 
23:00 Aşii amanetului 
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Hawaii 5.0 
01:30 Armă mortală 
02:30 O dimensiune paralelă 
03:30 Între prieteni 
04:30 La bloc 

08:00 Povestea de 
  pe insula (R)
09:00 Trei 
  surori (R)
10:00 Sa invingi 
  destinul (R)
12:00 Sunt a 
  nimanui 
13:00 Mai mult 
  decat 
  o familie 
15:00 Reteta 
  fericirii 
17:00 Sa invingi 
  destinul 
19:00 Iubirea 
  are 
  numele tau 
21:00 Povestea de 
  pe insula 
22:00 Trei surori 
23:00 Dragoste în 
  alb-negru 
00:00 Sunt a 
  nimanui (R)
01:00 Povestea de 
  pe insula (R)
02:00 Trei 
  surori (R)
03:00 Mai mult 
  decat 
  o familie (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 Înșelătorie 
  absolută (12)
22:00 Starea naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Domnul 
  Majestyk (12)
04:00 Focus 
05:30 Doar pentru 
  iubire (AP)
06:30 Primii castiga -   
  quiz show (R)

08:00 Cuscrele (AP)
09:00 Vouă 
09:15 Legenda lui Holly Boy (AP)
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Dragostea găsește o cale 
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Baronii (AP)
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo 
15:45 Vouă 
16:15 Cuscrele (AP)
17:15 Don Matteo 
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2 
20:00 Linia (12)
22:00 Ucide-i pe toti (15)
00:15 Invincibilii (12)
02:45 Albumul Naţional 
04:45 Vouă 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)

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 
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la licitaţie 
18:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
19:00 Cum se 
  fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini 
  pe alese 
21:00 Garajul 
  lui Kindig 
22:00 Comori auto 
  recuperate 
23:00 Mașini 
  de milioane 
00:00 Comori 
  arhitecturale 
  recuperate 
01:00 O pradă mortală 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Garajul lui Kindig 
04:00 Comori auto recuperate 

HBO EUROSPORT

07:30 Sărituri cu 
  schiurile
08:30 Schi 
  fond
09:30 Raliraid
10:30 Judo
11:30 Schi   
  fond
13:30 Schi 
  Alpin
14:15 Sărituri 
  cu schiurile
16:40 Schi Alpin
18:30 Schi fond
19:30 Schi Alpin
21:30 Schi fond
22:00 Raliraid
23:00 Sărituri 
  cu schiurile
00:30 Schi Alpin
02:30 Sărituri cu schiurile
04:00 Raliraid
05:00 Snooker

07:00 Nemilosul 
  Istanbul (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)
05:15 Știrile 
  Kanal D (R)
05:45 Nemilosul 
  Istanbul (AP)

ANTENA 1

KANAL D

08:45 Nunta cu Darcy (AP)
10:30 La bloc

12:45 Cum să faci ca 
  s-o desfaci? (AP)
14:45 Inimi înflăcărate (AP)
16:30 Misterele Darrow (AP)
18:15 La bloc
20:30 Fata din vale (12)
22:30 Sângerează pentru 
  visul tău! (15)
00:45 Fata din vale (12)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

14:00 Povești 
  de familie 
16:00 Observator 
17:00 Poftiți 
  pe la noi: 
  Poftiți la târg 
19:00 Observator 
20:30 Poftiți pe 
  la noi: 
  Poftiți la târg 
23:00 Observator 
23:30 Și bețivi și 
  mincinoși (12)
01:45 Revizie tehnică
05:00 Povești de 
  familie (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 Monștri 
  pe roți (AP)
22:15 Răzbunare 
  și adrenalină (15)
00:00 Van 
  Helsing (12)
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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Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 9 IANUARIE – 15 IANUARIE 2022

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. 

11.01 PTA 3 Mogoşeşti, circuit 1Mogoşeşti08:45-15:30

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 9 IANUARIE – 15 IANUARIE 2022

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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 9 IANUARIE – 15 IANUARIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 1 Traian - circ. JT nr. 2, PTA 6 Pleniţa - circ. JT nr. 
1+3

Pleniţa
11.01

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

Teasc

11.01
PTA Izvorul Rece 2, PTA Cornetu, PTA Cerna, PTA 
Mariţa

Vaideeni09:30 - 16:00

PTCZ Retenţie RâureniRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 16:00

Pastilele de supt, pline de E-uri

Pastilele de supt conţin până la 6 
E-uri, iar pe aproape 70% din etichete 
nu este menţionată cantitatea de 
zahăr, conform unui studiu realizat 
de InfoCons.

Potrivit sursei citate, toate pastilele 
ale căror etichete au fost analizate 
conţin E-uri într-o mai mică sau 
mai mare măsură. Astfel, numărul 
minim de E-uri descoperit pentru 
acest tip de produse este 1, în timp 
ce numărul maxim descoperit este 
6, arată cercetarea, care are la bază 
informaţiile care se regăsesc pe 
etichetele produselor tip comprimate 
de supt.

„Pe aproape 70% din etichete 
nu este menţionată cantitatea de 
zahăr! În urma efectuării studiului, 
s-a constat faptul că zahărul apare 
menţionat pe majoritatea etichetelor, 
însă pe aproape 70% din etichete nu 
este menţionată şi cantitatea”, spun 
autorii studiului citat de Agerpres.

Conform InfoCons, zahărul din 
pastilele de supt se încadrează pe o 
scală între 0 şi 1,5 g per pastilă, în 
timp ce îndulcitorul este regăsit într-o 
cantitate încadrată între 0 şi 1,1 g.

„Cantitatea zilnică de zahăr 
recomandată de Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii este de 25 g/zi. În 
momentul administrării pastilelor de 
supt, trebuie avut în vedere şi acest 
aspect, întrucât este important să nu 
depăşim această limită. Pe parcursul 
unei zile, meniul este destul de 

variat, iar în momentul administrării 
comprimatelor de supt, trebuie avute 
în vedere şi cantităţile de zahăr 
din celelalte produse alimentare 
consumate”, mai arată cercetarea.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru 
Rafila, a declarat marţi că ne aflăm 
în a treia săptămână în care numărul 
de viroze creşte rapid, iar proporţia 
cazurilor de gripă diagnosticate 
depăşeşte 10%, precizând că în 
aceste condiţii am putea vorbi despre 
o posibilă epidemie de gripă.
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DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare SUDOKU, Vineri 30.12.2022

Rezolvare integramă, Vineri 30.12.2022

N, N, VOTAT, I, ROR, APOSI, AP, BP, O, P, ORAR, REPER, 
CREION, MI, CA, INTERES, TOACA, ARA, SER, APATIC, A, 

TAS, CATA

Tatăl a luat Liga Campionilor, fiica este 
fotomodel internațional!

Lea Rebecca, fata antrenorului 
european al anului 2022 în volei, Gianni 
Crețu, prezintă moda pentru una dintre 
cele mai importante agenții din lume.

Cel mai bun antrenor de volei din 
Europa în 2022, câștigător al Ligii 
Campionilor cu Zaksa și semifinalist 
al Campionatului Mondial cu Slovenia, 
românul Gianni Crețu are o fată care-i 
calcă pe urmele celebrității. Dar nu în 
sport, ci în modelling.

Lea Rebecca are 20 de ani și din 
primăvară a devenit model la o firmă 
celebră pe plan mondial. Alura de 
fotomodel și cei 1,82 metri înălțime 
au transformat-o rapid într-una dintre 
vedetele agenției.

„Are 1,82 metri. La început se 
gândea: «E prea mult, sunt prea 
înaltă». De când se gândește în direcția 
de modelling vede că într-adevăr e o 
branșă unde fetele înalte sunt foarte 
bine văzute și prezintă într-un mod 
într-adevăr impresionant pe cele 
mai mari scene din lume” - Gianni 
Crețu, câștigătorul Ligii Campionilor, 
al campionatului și Cupei Poloniei cu 
Zaksa.

Cel mai valoros antrenor din voleiul 
european spune că nu s-a opus nici 
o secundă ca fiica lui să facă ceea ce 
visează.

„Vestea mi-a ajuns într-un moment 
în care mă pregăteam pentru lucrurile 
grele de anul ăsta, Liga Campionilor și 
finala campionatului. Atât i-am spus: 

«E ceea ce-ți dorești?» Și ea a zis 
«da, am visat întotdeauna». «Atunci, 
fă cu plăcere, pentru că asta am făcut 
eu toată viața, am făcut ceea ce mi-a 
plăcut, ceea ce am visat. Eu și mama 
ta suntem aici să te ajutăm, să te 
susținem în tot ceea ce faci»” - Gianni 
Crețu, câștigătorul Ligii Campionilor, 
al campionatului și Cupei Poloniei cu 
Zaksa.

Gianni Crețu: „Sunt asemănări 
între volei și modelling”
Tehnicianul a asistat la câteva 

prezentări și a descoperit multe 
similitudini între volei și modelling.

„Am fost la 2-3 prezentări, chiar la 
patru de fapt, și mi-am dat seama că 
e o mare mare asemănare între ceea 
ce fac eu și ceea ce face ea. E bazat 
pe aceleași principii. Trebuie să fii profi. 
Dacă vrei să ajungi top, trebuie să ai o 
viață corectă, să ai grijă de corpul tău, e 
aceeași chestie ca în sport. Fiecare pas 
greșit, fiecare zi negândită, te costă. 
Trebuie să te menții în formă, trebuie 
să te gândești că la fel ca tine mai sunt 
încă 100. Exact cum e și la volei, mai 
sunt încă 100 care sar un metru, care 
reușesc să pălească mingea îngrozitor 
de tare și au calitățile de atlet. Așa și 
acolo sunt fete frumoase, fete care 
au un har și pentru asta trebuie să 
te menții și tu la același nivel ca și 
celelalte” - Gianni Crețu, câștigătorul 
Ligii Campionilor, al campionatului și 

Cupei Poloniei cu Zaksa.
Chiar dacă nu se pricepe la 

rochii și machiaje, antrenorul 
român recunoaște că mereu 
i-a plăcut acest domeniu și 
că a și lucrat într-un magazin 
de modă.

„Îmi place moda, sunt 
interesat. Când nimeni nu mă 
voia ca antrenor am și lucrat 
în modă, într-un magazin. 
Deci pot să zic că dacă nu 
aș fi făcut meseria asta aș 
fi condus un magazin, cu 
siguranță” - Gianni Crețu, 
câștigătorul Ligii Campionilor, 
al campionatului și Cupei 
Poloniei cu Zaksa.

Nu ar avea nimic împotrivă 
ca fiica lui să se 
îndrăgostească de 
un jucător de-al său
În sport sunt destul de 

dese cazurile în care fetele antrenorilor 
se îndrăgostesc de unul dintre jucătorii 
din echipă. Gianni Crețu spune că nu 
ar avea nimic împotrivă.

„Încă nu, dar nu știu. Trebuie să mai 
lucrez, să mai angajez un James Bond 
pe lângă mine, să văd care e situația. 
Dar nu m-ar mira, de ce nu? Mulți dintre 
ei sunt băieți educați, eu susțin cu tărie 
că voleiul e un sport în care învățăm 
multe și am pretenții de la jucătorii 
mei. Chiar se vede că au o anumită 

educație și sunt doriți de lumea în care 
se mișcă. Sunt oameni care știu să se 
facă plăcuți. Și mă bucură foarte mult, 
pentru că și pentru mine ca antrenor e 
mult mai ușor să am parte în fiecare zi 
de niște oameni educați în jurul meu, 
cu care pot să discut despre orice în 
lumea asta, nu numai de volei” - Gianni 
Crețu, câștigătorul Ligii Campionilor, 
al campionatului și Cupei Poloniei cu 
Zaksa.

SPORTS NET
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Mititelu se întoarce din vacanță să 
negocieze cu Gabi Tamaș

Adrian Mititelu vrea să scoată 
maxim din acest sezon de Liga 1. FCU 
Craiova încă are șanse la play-off și 
chiar dacă nu vor reuși să se claseze 
în primele 6, oltenii vor să joace baraj 
de cupe europene. Pentru acest lucru, 
patronul trupei din Bănie vrea să facă 
transferuri importante.

Un fundaș central și unul lateral 
vrea Mititelu să transfere. Nicolo 
Napoli spune că are nevoie și de 
un vârf. Între timp, finanțatorul alb-
albaștrilor și-a stabilit prima țintă. 
Gabi Tamaș este jucătorul pe care 
FCU vrea să îl transfere.

FCU Craiova și FC Voluntari au fost 
formațiile care l-au ofertat pe Tamaș 
în această iarnă. Fotbalistul a discutat 
cu Adrian Mititelu jr. și, cel puțin 

deocamdată, există o mică diferență 
între salariul cerut de fotbalist și 

ceea ce oferă clubul oltean. Însă 
acest lucru se va rezolva în zilele 

următoare, notează Fanatik, după ce 
Adrian Mititelu va reveni din Dubai.

Florin Costea, despre Adrian 
Mititelu: „A fost ca tatăl meu”

Florin Costea a fost unul dintre 
fotbaliștii preferați ai lui Adrian 
Mititelu, la FCU Craiova. Chiar și 
în prezent, patronul alb-albaștrilor 
vorbește frumos despre fotbalistul 
pe care îl putea vinde cu milioane de 
euro, în urmă cu 15 ani. Atacantul a 
jucat la mai multe cluburi din Liga 1, 
dar la formația din Bănie a avut cele 
mai mari realizări, dar și cele mai mari 
dezamăgiri.

Costea a  fos t  go lgheteru l 
României, la Craiova, și a ajuns la 
echipa națională. Mulți îl vedeau 
drept „noul Mutu”, dar nu a apucat 
să facă performanță sub tricolor. 
Adrian Mititelu a refuzat oferte din 
străinătate pentru vedeta echipei, 
urmând ca decarul alb-albaștrilor să 
se accidenteze. De atunci, cariera 
acestuia nu a mai fost aceeași.

Acum, după ani de zile, Florin 
Costea vorbește încă frumos despre 
Adrian Mititelu, pe care l-a considerat 
„tatăl lui din fotbal”. Patronul de la 
FCU era foarte apropiat de fotbaliști. 
Nu același lucru se poate spune 
despre Gigi Becali, care în urmă cu 
10 ani nu era atât de implicat la FCSB.

„(n.r. - Ce relație ai avut cu Gigi 
Becali?) O relație destul de bună. 
Sincer, nu prea ne-am întâlnit de 
multe ori fiindcă dânsul nu prea venea 

pe la echipă. Poate de două-trei ori 
l-am văzut în jurul echipei. Nu a fost 
nicio relație, nu aveam vreo tangență. 
Adrian Mititelu a fost ca tatăl meu în 
fotbal. M-a luat de mic și m-a crescut, 
am altă legătură cu nea Adi, eu așa 
îi spun. Nu am ce comparație să 
fac (n.r. - între Gigi Becali și Adrian 
Mititelu), pentru că nu prea am 
stat mult de vorbă cu nea Gigi. Cu 
Mititelu, la Craiova, am stat mult la 
discuții. Au fost și bune și mai puțin 
bune, dar e altceva. Nu pot să fac 
nicio comparație, e cu totul altceva”, 
a declarat Florin Costea, potrivit GSP.

Cătălin ANGHEL

Atanas Trică vrea să se 
întoarcă la CSU: „E nasol 

pentru cei care o să 
rămână la Steaua”

Atanas Trică a fost împrumutat 
de Mihai Rotaru la CSA Steaua, în 
Liga 2. Bucureștenii nu au încă drept 
de promovare, iar tânărul atacant a 
mers acolo cu gândul că va prinde 
mai multe minute și că va căpăta 
experiența necesară pentru a deveni 
un atacant important la CSU Craiova.

Acum, Trică Jr. stă cu gândul la 
momentul în care se va întoarce la 
CSU. Acesta știe că o să revină în vară 
și vrea să dea cât mai multe goluri 
în Liga 1, pentru formația din Bănie.

„E nasol pentru cei care o să 
rămână la anul la Steaua, pentru că 
nu pot promova. Încă n-am primit o 

ofertă pentru a continua aici din vară. 
Dacă cineva o să-mi propună acest 
lucru, o să vedem. N-am auzit nimic 
de vreun demers pentru a putea să 
promoveze. Cred că dacă se făcea 
ceva important în acest sens, aș fi 
auzit. Aș vrea să promoveze Steaua 
în Liga 1, iar în următorul an să fiu 
campion de iarnă cu Craiova. În vară 
o să mă întorc la Craiova. Al treilea 
obiectiv pentru 2023 este să am cât 
mai multe goluri la Craiova. N-am mai 
vorbit cu nimeni de la Universitatea în 
ultimul timp”, a declarat Atanas Trică, 
pentru Digi Sport.

Cătălin ANGHEL
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275.9130
4.6766
5.5720

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Soborul Sfinților 70 de Apostoli; 

Cuviosul Teoctist

4.9273
Max.      10oC
Min.    3oC 

SLATINA 
SEVERIN

10/3oC
14/3oC
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Neagoe a fost prezentat oficial 
la CSU Craiova

Eugen Neagoe este noul antrenor 
de la CSU Craiova. Marți, în cadrul 
unei conferințe de presă organizată 
de clubul din Bănie, noul antrenor 
al echipei a fost prezentat oficial. 
Mutarea nu a fost o surpriză pentru 
nimeni, ținând cont de faptul că 
tehnicianul a început negocierile 
înainte de Crăciun.

„Sper ca împreună să reușim mai 
mult decât s-a reușit până acum. Sper 
să avem rezultate bune și foarte bune, 
așa cum și-au dorit suporterii mereu. 

Aici am debutat, la Universitatea 
Craiova. Sunt unul dintre jucătorii 
care au contribuit la eventul câștigat, 
împreună cu domnul președinte 
Cârțu, care era antrenor-manager la 
acea vreme. Sper să obțin aceleași 
rezultate ca în 91 și ca antrenor. 
Îmi doresc din suflet să repetăm 
performanțele, chiar dacă din altă 
postură. Îmi doresc mult să reușim și 
pentru suporteri. Așa suporteri cum a 
avut și are Universitatea Craiova este 
greu să găsești în alte țări, nu doar 
în România. Sper să practicăm un joc 
spectaculos și odată cu jocul să vină 
și rezultatele”, a declarat Neagoe, la 
conferința de prezentare.

CSU Craiova îl vinde pe Ivan cu 
3 milioane de euro

Potrivit ProSport, Mihai Rotaru e 
la un pas să dea lovitura cu transferul 
bombă al lui Andrei Ivan în SUA, 
afacere în urma căreia Craiova ar 
urma să încaseze 3 milioane de euro. 
Trupa din Bănie ar pierde unul dintre 
cei mai importanți fotbaliști, dar ar 
face o super-afacere.

Rotaru l-a mai vândut în trecut 

pe Ivan, în Rusia, dar l-a repatriat la 
scurt timp. Atacantul are 16 meciuri 
jucate în Superliga în acest sezon, 
cu 4 reușite și două pase de gol. El 
a avut și câteva probleme cu fostul 
antrenor al echipei, Mirel Rădoi. 
Tehnicianul l-a scos din lot și l-a 
criticat pentru faptul că simulează 
prea mult.

Ivan nu ar fi primul jucător pe 
care CSU îl vinde în America. Mitriță 
pleca la New York City FC, în ianuarie 
2019. La acea vreme, clubul lui 
Rotaru primea 8 milioane de euro în 
schimbul mijlocașului care nu avea 
rival în Liga 1.
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Rotaru face primul transfer 
al iernii la CSU Craiova

CSU Craiova face primul transfer 
al iernii. Mihai Rotaru dă o adevărată 
lovitură și cumpără chiar un fotbalist 
pe care l-au curtat mai multe cluburi. 
Potrivit Fanatik, vedeta piteștenilor, 
Alexandru Ișfan, schimbă echipa în 
pauza competițională și merge în 
Bănie să lupte pentru titlu.

Nu mai puțin de 650 de mii de 
euro au plătit în schimbul jucătorului, 
după cum notează sursa citată. Suma 
nu este deloc una mică, ținând cont 
de faptul că Ișfan nu a jucat în cupe 
europene și nici nu a avut tocmai cele 
mai constante evoluții.

„Pot confirma informația. Este 
adevărat, ne-am înțeles cu FC Argeș 
și sper ca tranzacția să se finalizeze 
astăzi. Pe Isfan ni l-am dorit foarte 
mult și în vară, ne bucurăm că am 
reușit să-l aducem în Bănie”, a spus 

Mihai Rotaru pentru FANATIK.
Ișfan a ajuns la vârsta de 22 de 

ani și deja trebuie să facă pasul la un 
club cu pretenții, dacă vrea să ajungă 
un fotbalist important, poate chiar de 
națională. Acesta a reușit patru goluri 
și patru assist-uri în sezonul actual.
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