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A N U N Ț  

 Consiliul Județean Dolj, cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 19, 
anunță organizarea în data de 20.01.2023, ora 10:00, la adresa de mai 
sus, a licitației publice cu strigare pentru vânzarea unei cantități estimate 
de 500 kg deşeuri fier vechi. Acestea vor putea fi văzute în Craiova, str. 
Vasile Alecsandri, nr. 20.

Participanții la licitație trebuie să achite, la casieria unității (camera 
2), taxa de participare la licitație în sumă de 50,00 lei.

Condițiile care trebuie îndeplinite de participanții la licitație:
Persoanele juridice cu sediul în România;
- Copie Certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului;
- Copie Cod fiscal;
- Împuternicire scrisă pentru persoana desemnată să participe la 

licitatie;
- Copie chitanță taxa de participare. 
Persoanele fizice cu domiciliul în România:
- Copie act de identitate;
- Copie chitanță taxa de participare .
Persoanele fizice participante la licitație trebuie să aibă vârsta minimă 

de 18 ani.
Documentele de participare la licitaţia de vânzare a bunurilor se 

primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ţinerea licitaţiei 
de vânzare a bunurilor, la Registratura Consiliului Județean Dolj, Calea 
Unirii, nr. 19.

Prețul de pornire al licitației este de 1,00 lei/kg.
În cazul în care la data şi la ora menționată nu se vor prezenta minim 

2 persoane la  licitație sau nu se va oferi prețul de pornire, licitația se va 
relua în data de 25.01.2023, ora 10:00, cu prețul de pornire diminuat cu 
20%. În cazul în care nici de această dată nu se prezintă cel puţin doi 
participanţi la licitaţie şi nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia 
se va relua pe data de 30.01.2023, ora 10:00, iar preţul va fi diminuat 
cu până la 40% faţă de prima licitaţie.

Relații suplimentare la tel. 0251-408200, int. 298.

Peste 130 de milioane de euro pentru 
CET Govora

Investițiile care se vor face în 
zona CET Govora sunt unele de 
amploare, după cum susțin aleşii 
județeni din Vâlcea. Preşedintele 
Cons i l iu lu i  Județean Vâ lcea , 
Constantin Rădulescu, a semnat 
o nouă cerere pentru atragerea 
de fonduri la nivelul județului. 
Aceasta va fi depusă la Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administrației, în vederea obținerii, 
prin Programul de termoficare, a 
fondurilor necesare implementării 
p r o i e c t u l u i  „ M o d e r n i z a r e a , 
reabilitarea, retehnologizarea şi 
extinderea sistemului de alimentare 
centralizată cu energie termică în 
municipiul Râmnicu Vâlcea”.

„Continuăm investițiile în zona 
CET Govora şi astăzi am semnat 
pentru un proiect mare şi important. 
Spuneam că nu numai că nu vom 
închide CET Govora, dar vom asigura 
şi modernizarea acestui furnizor de 
confort pentru vâlceni şi ne ținem de 
cuvânt. Facem primul pas în obținerea 
finanțării pentru modernizarea CET 
Govora şi adresăm această cerere 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administrației.
Valoarea tota lă a v i i toare i 

investiții, care se va derula în 2 
etape, pe parcursul a 3 ani, este de 
676.385.923,94 lei, respectiv 135 
milioane euro.

În prima etapă, care se va derula în 
anul 2023, se vor achiziționa 4 cazane 
de apă fierbinte pe gaz natural şi 
instalațiile auxiliare, dar şi 2 motoare 
termice pe gaz, iar în cea de-a doua, 
care se desfăşura în perioada 2024-
2025, se vor achiziționa o centrală 

de cogenerare cu gaz natural, o 
centrală de cogenerare pe biomasă 
şi 4 motoare termice.

Le mulțumesc tuturor celor 
care au lucrat la acest proiect, 
în implementarea căruia vom 

colabora din nou cu Primăria şi 
Consi l iul Local al Municipiului 
Râmnicu Vâlcea, pentru binele 
râmnicenilor”, a spus preşedintele 
Cons i l iu lu i  Județean Vâ lcea , 
Constantin Rădulescu.
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Val de viroze, pneumonii și gripă

Cont inuă va lu l  de  in fec ţ i i 
respiratorii acute, pneumonii, dar şi 
cazuri de gripă în judeţul Olt. Potrivit 
DSP în ultima săptămână din 2022, 
s-au înregistrat peste 700 de cazuri 
de viroze şi pneumonii. De asemenea, 
au fost raportate 22 de cazuri de 
gripă, cele mai multe persoane 
prezentându-se în Compartimentul 
Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului 
Municipal Caracal.

„În  ultima săptămână a anului 
2022, la nivelul judeţului Olt, s-au 
înregistrat 715 cazuri de infecții 
respiratorii acute cu 25 internări, 365 
cazuri de pneumonii cu 106 internări și 
22 cazuri de gripă. Pacienţii confirmaţi 
cu gripă au vârste cuprinse între 2-83 
ani (0-1 an = 1 caz, 2 - 4 ani = 4 
cazuri, 5 - 14 ani = 6 cazuri, 15 - 49 
ani = 6 cazuri, 50 - 64 ani = 1 caz, 
peste 65 ani = 4 cazuri). Aceştia s-au 
prezentat în serviciile specializate ale 
S.J.U. Slatina (2) și Compartimentul 
de Primiri Urgențe din cadrul S.M. 
Caracal (20) cu simptomatologie 
compatibilă cu gripa; motiv pentru 
care li s-au recoltat câte un test  

pentru determinarea virusurilor 
gripale (20 teste antigenice rapide 
și 2 teste pentru determinarea 
virusurilor prin metoda RT- PCR); 
cu rezultate pozitive (20 cazuri 

confirmate pentru virusul gripal tip A, 
un caz confirmat pentru virusul gripal 
tip A subtip H3 și 1 caz confirmat 
pentru virusul gripal tip A subtip H1; -  
3 cazuri internate + 19 pacienţi sunt 

la domiciliu cu prescripție medicală 
emisă de specialist. Ponderea o dețin 
grupele de vârstă cuprinse între 
0 - 19 ani”, se arată în comunicatul 
DSP Olt.

S-a aprobat deschiderea 
procedurii generale de 

insolvenţă la Altur Slatina
Consiliul de Administraţie al Altur 

SA Slatina a aprobat marţi deschiderea 
procedurii generale de insolvenţă 
conform prevederilor Legii 85/2014, 
potrivit unui raport transmis Bursei 
de Valori Bucureşti. Potrivit agerpres.
ro, Altur a înregistrat în primele nouă 
luni din 2022 un profit net de 3,25 
milioane lei, faţă de pierderi de 3,4 
milioane de lei în perioada similară din 
2021, conform raportului trimestrial 
publicat pe BVB.

Cifra de afaceri a crescut cu peste 
50% comparativ cu cea din perioada 
ianuarie-septembrie 2021, la 103,87 
milioane lei. Veniturile din exploatare 
au totalizat 110,4 milioane lei (71,77 
milioane lei la 30 septembrie 2021), 
iar cheltuielile 105,96 milioane lei 
(74,45 milioane lei la 30 septembrie 
2021).

„Consiliul de Administraţie al Altur 
SA Slatina (…) informează acţionarii şi 
investitorii că a aprobat deschiderea 

procedurii generale de insolvenţă 
conform prevederilor Legii 85/2014 
privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă precum 
şi depunerea la Tribunalul Olt a 
cererii de deschidere a procedurii de 
insolvenţă împreună cu declaraţia 
privind intenţia de reorganizare a 
activităţii Altur SA în baza unui Plan 
de reorganizare, în conformitate 
cu prevederile Legii 85/2014”, se 
arată în documentul transmis BVB 
de către preşedintele Consiliului de 
Administraţie, Rizea Gheorghe Niţu.

Alexandru NICA

Caracal. Impozit de 500% 
pentru clădirile care se 

degradează
Vești proaste pentru proprietarii 

a zeci de imobile din Caracal. Aceștia 
vor plăti între 300% și 500% impozit 
pe clădiri în acest an, pentru că lasă 
imobilele să se degradeze. Printre 
proprietari sunt societăți mari sau 
nume cunoscute în urbe, potrivit 
adevarul.ro.

Hotărârea de a supraimpozita 
proprietarii care lasă imobilele să se 
degradeze este aplicată pentru prima 
dată în Caracal. Edilul local spune că 
primele notificări au fost făcute către 
proprietari în cursul anului 2021, 
continuând și în 2022.

Pentru că proprietarii, cei mai mulți, 
nu au luat în serios avertismentul, o 
comisie a inventariat fiecare imobil 
vizat în parte, iar într-o ședință de 
consiliu local de la sfârșitul anului 
trecut aleșii locali au fost de acord 
cu supraimpozitarea, în cazul a 24 
imobile.

„Este prima dată când procedăm 

astfel, sunt 24 de imobile, au fost 
avertizați de două ori până acum, 
în cursul anului 2021 și 2022, li s-au 
trimis somații, au avut timp să facă 
reparații, să schimbe cumva aspectul 
caselor respective, n-au făcut-o, asta 
este. E un început, pentru că mai 
sunt și altele, noi am procedat doar 
la vârful de iceberg. Oricum, noi avem 
avertizați mai mulți, dar acestea sunt 
mai grave, acolo unde sunt în zone 
mai centrale”, a explicat primarul 
municipiului Caracal, Ion Marian 
Doldurea, potrivit sursei. 

Alexandru NICA
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Colonelul Florentin Dragomir și-a încheiat 
cariera militară

Colonelul Florentin Dragomir, 
inspectorul șef al ISU Mehedinţi, a 
încheiat cariera militară după 36 de 
ani de activitate.

„Îi transmit sincere felicitări 
cu ocazia pensionării! Am toată 
aprec ierea pentru act iv i tatea 
deosebită pe care a desfășurat-o de-a 
lungul carierei, în care s-a remarcat 
ca om integru, profund atașat de 
haina și misiunea militară pe care 
a îndeplinit-o cu succes, în slujba 
cetățenilor județului Mehedinți!

Pensionarea este un nou început 
pentru domnia sa, întrucât am 

convingerea că i se vor deschide noi 
oportunități profesionale! Experiența 

„Icoană - Botezul lui 
Iisus”, piesa lunii la Muzeul 

Regiunii Porților de Fier

„Icoană - Botezul lui Iisus” este 
piesa lunii ianuarie la Muzeul Regiunii 
Porților de Fier. Aceasta este din sec. 
al XIX-lea, tempera pe lemn de fag.

Sărbătoarea închinată Botezului 
lui Iisus, prăznuită pe 6 ianuarie, se 
numește Teofanie întrucât la Botezul 
Domnului s-a arătat Sfânta Treime: 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

„Icoana îl reprezintă în mijlocul 
Iordanului pe Hristos cu o pânză 
albă în dreptul șoldurilor. Chipul 
său emană o expresie de sobrietate 
și de concentrare. În dreapta 
compoziției, Sfântul Ioan Botezătorul 
și Înaintemergătorul Domnului stă 
drept pe malul Iordanului. Sfântul 

Ioan Botezătorul poartă o tunică și 
himation care îi acoperă tot trupul 
și întinde mâna dreaptă pentru a-i 
atinge capul lui Hristos. În partea 
stângă, pe cealaltă parte a râului este 
redat un înger cu aripile lăsate ce ține 
în mâini un ștergar. O componentă 
esențială extrem de importantă în 
compoziția icoanei este reprezentarea 
bolții cerești și a razei de lumină care 
coboară deasupra capului lui Iisus. 
În interiorul razei apare figura unui 
porumbel, fiind manifestare simbolică 
a Duhului Sfânt”, potrivit Muzeul 
Regiunii Porților de Fier.

Claudia GROSU

îl îndreptățește să rămână activ în 
viața socială a județului Mehedinți 
și îi doresc mult succes în atingerea 
tuturor obiectivelor, multă sănătate 
și bucurii pentru suflet!

Îi mulțumesc, totodată, pentru 
buna colaborare pe care am 
avut-o, atât în cadrul Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică, cât 
și în relația instituțională dintre 
Consiliul Județean Mehedinți și 
Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență „Drobeta”! Pensie cât mai 
lungă, domnule colonel”, a transmis 
Aladin Georgescu, președintele 
Consiliului Județean Mehedinți.
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Toți membrii unei familii, condamnați la 
închisoare pentru trafic de droguri

Mama, tata ș i  f iu l  au fost 
condamnați la închisoare pentru trafic 
de droguri. Fiul a fost condamnat 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
constituirea unui grup infracţional 
organizat, trafic de droguri de 
risc, în formă continuată (25 acte 
materiale), deținere de droguri de risc 
pentru consum propriu, fără drept, 
nerespectarea regimului armelor și 
al munițiilor la o pedeapsă de trei ani 
închisoare.

„În baza art. 91 C.pen., dispune 
suspendarea executării pedepsei sub 
supraveghere şi stabilește un termen 
de supraveghere de 4 ani”, a stabilit 
instanța de judecată.

Tatăl acestuia a fost condamnat la 
o pedeapsă de 1 an și 8 luni închisoare 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
constituirea unui grup infracţional 

organizat, trafic de droguri de risc.
„Dispune suspendarea executării 

pedepsei sub supraveghere şi 
stabilește un termen de supraveghere 
de 2 ani”, a hotărât Tribunalul Gorj.

Instanța a condamnat-o pe mama 
tânărului la o pedeapsă de 1 an și 
8 luni închisoare pentru săvârșirea 
infracțiunii de constituirea unui 
grup infracţional organizat, trafic de 
droguri de risc.

În cazul tânărului s-a reținut faptul 
că, în realizarea aceleiași rezoluții 
infracționale, a săvârșit fără drept mai 
multe acțiuni - cultivare, respectiv a 
înființat o cultură de cannabis în luna 
iulie 2022 împreună cu inculpații și, 
totodată, a cumpărat, a transportat, a 
depozitat, a deținut și a oferit droguri 
de risc (cannabis) -, începând cu 
luna ianuarie 2021 și până în luna 
octombrie 2022.

De asemenea, același inculpat 
mai este acuzat și de faptul că, la 
data de 19.10.2022, a deținut, fără 

drept, un pistol de culoare maro din 
metal, cu cal. 4,5 mm, prevăzut cu 
încărcător și butelie cu CO2, precum 
și cu muniție aferentă, armă neletală 
supusă autorizării.

Totodată, s-a reținut că același 
inculpat, în zilele de 04.09.2022 și 
19.10.2022, a deținut, fără drept, 
droguri de risc - cannabis în vederea 
consumului propriu. În ceea ce îi 

privește pe părinții săi s-a reținut 
că au constituit împreună cu fiul 
lor un grup infracțional organizat în 
scopul săvârșirii infracţiunii de trafic 
de droguri de risc, în modalitatea 
normativă a cultivării, aceștia fiind 
acuzați, la rândul lor, de faptul că au 
înființat în luna iulie 2022, împreună 
cu inculpatul o cultură de cannabis 
la imobilul din județul Gorj.

Școala Gimnazială „Gheorghe 
Tătărescu”, investiție de 

aproape un milion de euro
Școala Gimnazială 

„Gheorghe Tătărescu” 
va intra în reabilitare. 
Administrația locală 
a n u n ț ă  c ă  f o s t 
semnat și cel de-al 
doilea proiect, finanțat 
prin Planul Național 
d e  Red re s a r e  ș i 
Reziliență. Valoarea 
investiției se apropie 
de un milion de euro. 
Școala va beneficia de 
o serie de lucrări, care vor transforma 
unitatea într-una modernă și eficientă.

„Școala Gimnazială „Gheorghe 
Tătărescu” intră în reabilitare în 
curând. Am semnat, alături de doamna 
director Valeria Vîlceanu și consilierul 
local Ion Slivilescu, și al doilea 
contract ce prevede finanțarea prin 
PNRR pentru creșterea performanței 
energetice la acest obiectiv. Aici avem 
două corpuri de clădire ce urmează 
a fi reabilitate, valoarea totală a 
investiției fiind de aproape un milion 
de euro, bani prevăzuți de cele două 
contracte deja semnate.

Ca și în cazul celorlalte unități de 

învățământ ce urmează a fi reabilitate 
prin PNRR, lucrările constau în izolarea 
termică a spațiilor, schimbarea 
tâmplăriei, înlocuirea corpurilor de 
iluminat cu unele eficiente energetic 
de tip led, instalarea unor sisteme de 
monitorizare și control pentru sistemul 
de încălzire, instalarea de panouri 
fotovoltaice, instalarea sistemelor de 
ventilare cu recuperare de căldură și 
reabilitarea, în întregime, a sistemelor 
de încălzire ale celor două școli”, a 
scris Marcel Romanescu, pe pagina 
sa de Facebook.

Claudia GROSU

Protestele din fața 
Prefecturii, reluate

Protestele sindicaliștilor din cadrul 
Complexului Energetic Oltenia (CEO) 
din Piața Prefecturii din Târgu Jiu 
vor fi reluate. Ar urma să se depună 
o solicitare la Primăria Târgu Jiu în 
vederea aprobării acestora.

„Va fi o consultare și protestele 
vor fi reluate ori în prima săptămână 
după Sf. Ion, ori în următoarea. Se 
vor continua protestele până când 
guvernanții vor aplica legea așa 
cum s-a aplicat și la Hunedoara, 

conform hotărârilor judecătorești”, 
a spus Vasile Tivig, unul dintre 
protestatarii din Piața Prefecturii, 
potrivit pandurul.ro.

Sindical ișt i i  protestează de 
aproximativ doi ani pentru ieșirea la 
pensie a salariaților în conformitate 
cu condițiile speciale, iar acum pentru 
aplicarea în mod corespunzător a 
Legii 197 care le conferă acest drept.

Claudia GROSU

Foto: Radio Târgu-Jiu
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Angajatorul trebuie să deconteze prețul 
ochelarilor de vedere pentru angajați

Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a decis că angajatorul 
trebuie să cumpere sau să ramburseze 
costul ochelarilor de vedere pentru 
angajații care lucrează la calculator și 
a căror vedere este afectată. Decizia 
vine în urma unui proces deschis de un 
angajat al Serviciului pentru Imigrări 
Cluj, căruia angajatorul a refuzat 
să-i deconteze prețul ochelarilor de 
vedere pe care și i-a făcut pentru a 
putea lucra la monitor, scrie digi24.ro.

CJUE a decis pe 22 decembrie 
2022, în cauza C-392/21, că ochelarii 
de vedere destinați celor care lucrează 
cu un monitor trebuie furnizați 
lucrătorilor de către angajator sau 
acesta să ramburseze cheltuielile 
aferente, însă nu prin plata unui 
spor general la salariu lucrătorului, 
se arată pe site-ul Asociației VeDem 
Just, care face trimitere la decizia 
instanței europene.

„Curtea de la Luxembourg a 
stabilit că articolul 9 din Directiva 
90/270/CEE are ca obiectiv protejarea 
ochilor și a vederii lucrătorilor, în 
special dreptul acestora de a primi 
aparate de corecție speciale, specifice 
lucrului în cauză, dacă rezultatul 
testului prevăzut la alineatul (1) al 
acestui articol 9 sau cel al examenului 
prevăzut la alineatul (2) al articolului 
9 menționat fac necesare aparatele 
respective”, menționează VeDem 
Just, care detaliază decizia CJUE:

- Prin „aparate de corecție” se 
înțelege nu doar ochelarii, ci și alte 
tipuri de aparate susceptibile să 
corecteze sau să prevină dificultățile 
vizuale;

- Dificultățile vizuale care conduc 
la dreptul unui angajat de a beneficia 
de un aparat de corecție special nu 
trebuie să fi fost cauzate în mod 
necesar de lucrul la monitor;

- Ochelarii nu trebuie să fie utilizați 
exclusiv la locul de muncă sau în 
exercitarea unor sarcini profesionale;

- În legea națională se poate 
prevedea că lucrătorul poate alege 
fie să obțină direct de la angajatorul 
său un aparat de corecție special, fie 
să suporte el costul și să obțină apoi 
rambursarea de la angajator;

- Un spor general la salariu, 
plătit în mod permanent pentru 
condiții grele de muncă, nu acoperă 

cheltuielile suportate de lucrătorul în 
cauză pentru o asemenea achiziție.

În hotărârea instanței Europene, 
publicată pe site-ul CJUE, este detaliat 
modul în care s-a ajuns la această 
speță.

Totul a pornit de la un român 
angajat la Serviciul pentru Imigrări 
Cluj, care, după ce și-a făcut ochelari 
de vedere pentru că lucra la calculator, 
a cerut angajatorului să-i ramburseze 
costul ochelarilor. Serviciul pentru 
Imigrări a refuzat, iar angajatul a 
deschis un proces.

„TJ este angajat în cadrul 
Inspectoratului General, la Serviciul 
pentru Imigrări al județului Cluj 
(România). Acesta își desfășoară 
activitatea lucrând la monitor. TJ 
afirmă că lucrul la monitor și alți 
factori de risc, precum lumina „vizibilă 
discontinuă”, absența luminii naturale 
și suprasolicitarea neuropsihică, au 
determinat o deteriorare puternică 
a vederii sale. Prin urmare, ar fi 
trebuit, la recomandarea unui medic 
specialist, să schimbe ochelarii de 
vedere pentru a corecta scăderea 
acuității sale vizuale.

Susținând că sistemul național 
de asigurări de sănătate român 
nu prevedea rambursarea sumei 
de 2.629 lei românești (RON) 
(ap rox ima t i v  530  de  eu ro ) , 
reprezentând contravaloarea costului 
ochelarilor de vedere, și anume costul 
lentilelor, al ramei și al manoperei, TJ 
a solicitat Inspectoratului General să îi 
ramburseze suma respectivă. Această 
cerere a fost respinsă.

Ulterior, TJ a sesizat Tribunalul 
Cluj (România) cu o acțiune având 
ca obiect obligarea Inspectoratului 
General la plata sumei menționate. 
Această instanță a respins acțiunea 
pentru motivul că nu erau îndeplinite 
condițiile pentru obținerea rambursării 
solicitate, în măsura în care articolul 
14 din Hotărârea Guvernului nr. 
1028/2006 nu ar conferi dreptul la 
rambursarea costului unui dispozitiv 
de corecție special, ci numai la 
furnizarea unui astfel de dispozitiv 
dacă utilizarea sa ar fi considerată 
necesară.

TJ a formulat recurs împotriva 
acestei hotărâri la Curtea de Apel 
Cluj (România), care este instanța 
de trimitere, solicitând anularea sa 
și reexaminarea pe fond a litigiului.

Instanța de trimitere consideră 
că, pentru a soluționa litigiul aflat pe 

rolul său, este necesară interpretarea 
noțiunii de „aparate de corecție 
speciale”, care figurează la articolul 
9 alineatul (3) din Directiva 90/270, 
care nu este definită de aceasta. 
Aceasta apreciază că noțiunea în 
discuție ar trebui interpretată în 
sensul că include ochelarii de vedere, 
în măsura în care aceștia sunt 
necesari angajatului care suferă de 
o deteriorare a vederii cauzate de 
condițiile sale de muncă. Instanța 
de trimitere ridică și problema 
dacă aparatele de corecție speciale 
prevăzute la articolul 9 alineatul (3) 
menționat fac trimitere la aparate 
utilizate exclusiv la locul de muncă 
sau dacă pot face trimitere și la 
aparate care pot fi utilizate în afara 
locului de muncă.

În această privință, ea tinde să 
considere că, pentru a se stabili 
dacă dispoziția respectivă este 
aplicabilă, este pertinent numai 
faptul de a utiliza un aparat de 
corecție special la locul de muncă, 
fiind irelevant aspectul dacă un 
astfel de aparat este utilizat și în 
afara locului de muncă.

În ceea ce privește modalitățile 
de furnizare a aparatelor speciale 
de corecție, instanța de trimitere 
susține că, deși este adevărat că 
Directiva 90/270 nu face referire în 
mod expres decât la furnizarea de 
către angajator a acestor aparate, 
un rezultat similar ar fi atins dacă 
angajatorul ar rambursa angajatului 
costul de achiziție a unui asemenea 
aparat. O astfel de soluție ar prezenta 

totodată avantajul de a permite 
angajatului să ia în timp util măsurile 
necesare pentru corectarea vederii 
sale.

În sfârșit, instanța menționată 
ridică problema dacă obligația de a 
pune la dispoziția angajaților care fac 
dovada necesității acestor aparate de 
corecție speciale este îndeplinită prin 
acordarea unui spor la salariu plătit în 
temeiul existenței unor condiții grele 
de muncă”, se arată în decizia CJUE.

În final, curtea europeană a decis 
modul în care trebui interpretat 
art. 9 alin. (3) și (4) din Directiva 
90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 
1990 privind condițiile minime de 
securitate și sănătate pentru lucrul 
la monitor:

- „aparatele de corecție speciale”, 
prevăzute de această dispoziție, 
includ ochelarii de vedere care 
vizează în mod specific corectarea 
și prevenirea dificultăților vizuale 
care au legătură cu o activitate ce 
implică un echipament cu monitor. 
Pe de altă parte, aceste „aparate de 
corecție speciale” nu se limitează la 
aparate utilizate exclusiv în cadrul 
profesional.

- obligația de a furniza lucrătorilor 
în cauză un aparat de corecție special, 
prevăzută la această dispoziție, care 
îi revine angajatorului, poate fi 
îndeplinită fie prin furnizarea directă 
a aparatului respectiv de către acesta 
din urmă, fie prin rambursarea 
cheltuielilor necesare efectuate de 
lucrător, însă nu prin plata unui spor 
general la salariu lucrătorului.

Foto: pixabay
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Poșta Română începe 
livrarea pensiilor

Poșta Română începe livrarea 
pensiilor de joi, 5 ianuarie, cu o zi mai 
devreme față de termenul anunțat 
inițial, a anunțat, miercuri, Compania 
Națională.

În luna ianuarie a fiecărui an, 
ca urmare a începutului de an 
bugetar, Poșta Română primește cu 
o întârziere de câteva zile sumele de 
bani necesare achitării pensiilor din 
sistemul public (pensii de asigurări 
sociale de stat, agricultori, veterani 
de război, văduve și văduve de 
război, IOVR). Astfel, în luna ianuarie, 
față de lunile obișnuite, poștașii încep 
achitarea la domiciliu cu un decalaj 

de câteva zile.
„Mă bucur să pot anunța că Poșta 

Română s-a mobilizat exemplar 
și a pus toate resursele necesare 
pentru ca mâine dimineață, la prima 
oră, poștașii noștri să fie pe teren 
și să distribuie pensiile cât mai 
repede. Asta fiindcă ne dorim ca 
pensionarii să nu resimtă această 
situație specială a unor întârzieri, 
cauzată de procedurile specifice 
începutului de an bugetar”, a declarat 
Valentin Ștefan, directorul general al 
Poștei Române.

Vera IONESCU

România, la un pas 
de epidemie de gripă. 

Avertismentul medicilor
România este la un pas de epidemia 

de gripă. În ultima săptămână au fost 
confirmate aproape 2.700 de cazuri.

De 3 săptămâni este o creștere 
alarmantă a infecțiilor respiratorii. 
Camerele de gardă ale spitalelor sunt 
tot mai aglomerate, iar 10% dintre 
cei care ajung acolo se internează. 
Iar temperaturile ridicate sunt 
element care favorizează activitatea 
virusurilor.

„În spitalul nostru, secția de copii 
e plină, infecții respiratorii, virus 
gripal și numărul de adulți cu gripă 
și forme severe e în creștere, la fel 
și numărul celor cu Covid. Secția 
cu Covid e ocupată complet, iar 
numărul de cazuri de gripă ne pune 
în dificultate. Sunt multe, inclusiv 
cazuri de ATI”, a spus Simin Florescu 
- manager Spitalului Victor Babeș, 
pentru digi24.ro

În ultima săptămână au fost peste 
140 de mii de infecții respiratorii, cele 
mai multe din ultimele 7 sezoane.

„Când avem schimbări bruște de 
temperatură, e clar că organismul se 

adaptează mult mai greu și atunci 
e clar un factor, și nu în sensul 
bun. Aceste infecții, și mai ales 
posibilitatea de a apărea mai multe 
complicații”, a spus Adrian Marinescu, 
director medical Institutul Matei Balș.

Nu numai spitalele sunt pline 
de pacienți cu infecții respiratorii. 
Cabinetele medicilor de familie au 
devenit mici camere de gardă.

„Copiii, din păcate nu au fost 
foarte bine protejați și au intrat în 
colectivități bolnavi. Noi am avut un 
număr de prezentări de 2,3 ori mai 
mare decât de obicei la cabinete, 
ar trebui să vedem 24, am ajuns la 
60,70 ceea ce a însemnat o mică 
cameră de gardă, 80% au fost 
viroze”, a spus Valeria Herdea - medic 
de familie.

Medicii îi sfătuiesc pe oameni să 
se vaccineze împotriva gripei, dar 
vaccinul se găsește destul de greu.

Până acum, în România s-au 
imunizat 1,4 milioane de persoane 
din categoria de risc.

Vera IONESCU

Grav accident la Ișalnița! Două femei 
au murit, iar alte trei persoane au 

ajuns la spital

Două femei din Filiași și-au pierdut 
viața, iar alte două femei și un bărbat 
au fost răniți și transportați la spital, în 
urma unui grav accident de circulație, 
care a avut loc pe DN6, în Ișalnița, în 
zona Termo.

Microbuzul în care se aflau a intrat 
în coliziune cu un TIR.

Traficul rutier a fost blocat pe 
sensul Craiova-Filiași.

„La data de 04 ianuarie a.c., ora 
15:00, poliţiştii Serviciului Rutier 
Dolj au fost sesizaţi cu privire la 
producerea unui accident rutier pe 
DN 6, în localitatea Ișalnița.

Polițiștii deplasați la fața locului 
au constatat faptul că, un bărbat 
din județul Vâlcea, în timp ce 
conducea un ansamblu de vehicule 
pe prima bandă a DN 6, în localitatea 
Ișalnița, sensul de deplasare Craiova 
către Filiași, nu s-ar fi asigurat 
corespunzător la schimbarea benzii 
de circulație, fiind lovit din spate 
de un microbuz de marfă în care 
se aflau 5 persoane”, au transmis 
reprezentanții Poliției Dolj.

La fața locului au intervenit 
mai multe echipaje de salvare, 
inclusiv elicopterul SMURD. Două 
femei, una dintre ele soția șoferului 
microbuzului, au rămas prinse în 
fiarele microbuzului. Echipajele de 
descarcerare și medicii au încercat să 

le salveze. Manevrele de resuscitare 
nu au dat însă rezultat, fiind declarat 
decesul.

„Dintre cele 7 persoane implicate 
în accident, 2 au fost declarate 
decedate (nu au răspuns manevrelor 
de resuscitare), 3 sunt transportate 
la spital. Șoferii din cabina TIR au 
fost evaluați medical și au refuzat 
transportul la spital”, conform ISU 
Dolj.

Polițiștii au întocmit dosar penal.
„Conducătorul ansamblului de 

vehicule a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultatul fiind negativ, 
conducătorul microbuzului neputând 
fi testat.

În cauză, a fost întocmit dosar penal 
sub aspectul săvârşirii infracţiunilor 
de ucidere din culpă și vătămare 
corporală din culpă, cercetările 

fiind continuate pentru stabilirea cu 
exactitate a împrejurărilor în care a 
avut loc evenimentul”, potrivit Poliției 
Dolj.
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HOROSCOP
Exista un sentiment sobru 

in ziua aceasta care te poate 
lasa sa te simti putin deprimat. 
Este posibil sa nu existe niciun 
caz sau situatie specifica care sa 
te faca sa te simti astfel, asa ca 
nu transpira.

Emotiile tale se pot simti limitate 
astazi. S-ar putea sa te simti prost 
pentru ceva ce ai facut in trecut. 
Cumva, inima ta nu este capabila 
sa treaca peste. Lucreaza pentru a 
depasi acest lucru realizand ca aceasta 
este doar o tendinta trecatoare.

Oamenii pot fi foarte 
incapatanati astazi, asa ca incearca 
sa eviti orice confruntari care 
ar putea duce la razboi la scara 
larga. Emotiile tale se pot simti 
restrictionate si retinute dar nu te 
incurca cu lucrurile mici.

Treci printr-o perioada de 
evaluare majora a anumitor 
proiecte de viata iar energiile 
de astazi aduc o mare parte din 
aceasta tensiune in atentia ta, 
si o pun exact in locul in care te 
afecteaza cel mai mult – inima ta.

Natura ta iubitoare de 
libertate poate parea putin calma 
astazi, dar nu te lasa asta sa te 
doboare. S-ar putea ca lucrurile 
sa nu se alinieze perfect, dar 
acesta nu este un motiv pentru 
a fi frustrat. 

Incearca sa ramai disciplinat 
si concentrat astazi. Acest lucru 
poate fi mai usor de spus decat 
de facut, dar este esential pentru 
pastrarea sanatatii. Exista un aer 
restrictiv si greu in ziua de azi, care 
iti poate impiedica natura joviala. 

Ziua de astazi este grozava 
pentru a scapa de lucrurile care 
iti aglomereaza viata. Incearca sa 
ajungi la miezul problemei. Emotiile 
tale se pot simti putin mai negative 
decat de obicei, dar realizezi ca poti 
folosi acest lucru in avantajul tau. 

Treci printr-o perioada in 
care ai ocazia sa faci progrese 
extraordinare.

 Aceste recompense nu 
vor veni fara munca asidua si 
disciplina, totusi, si acesta pare sa 
fie punctul central al zilei. 

Nu transpira lucrurile mici. 
S-ar putea sa simti ca ceva iti 
restrictioneaza natura altfel 
usoara si spirituala, dar nu-ti 
face griji pentru asta. Lucrurile 
par probabil mai rele decat sunt 
in realitate. 

Nu te baga in joc cu superiorii sau 
oamenii cu autoritate astazi, sau s-ar 
putea sa ajungi intr-o apa fierbinte. Ia-o 
mai usor si incearca sa nu te blochezi de 
emotiile negative. Este posibil ca lucrurile 
sa nu fie la fel de insorite ca de obicei, dar 
asta nu inseamna ca ziua va fi groaznica.

Exista oportunitati deschise 
pentru tine acum, indiferent daca iti 
dai seama sau nu dar poate fi greu 
sa le vezi astazi, avand in vedere 
vremea astrologica. Emotiile tale se 
pot simti limitate si ingreunate, ca 
si cum ceva ar incerca sa te lege. 

Treci printr-o perioada de 
pregatire grozava chiar acum, si 
construiesti fundatia pentru un 
proiect major de viata. Aceasta 
perioada nu trebuie luata cu 
usurinta. Energia zilei aduce in 
atentie aceasta importanta.
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07:00 3 ceasuri 
  bune
09:45 Teleshopping
10:00 Ediţie 
  specială 
13:00 Sălbăticia 
  Carpaților 
13:50 Retro 
  Revelion 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte 
  corect! 
15:00 Akzente 
16:55 Mic portret 
  de mari romance 
17:00 Atelier de 
  sănătate 
17:50 Vorbeşte 
  corect! (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 Ce setări ai folosit? 
23:35 Vorbeşte corect! (R)
23:40 Sălbăticia Carpaților 
00:30 România veritabilă
01:00 Meteo (R)
01:05 Atelier de sănătate (R)
01:45 Sport (R)
02:00 Păpuşarii 
03:30 Discover Romania 

07:50 Pasagerii (AP12)
09:50 Omul-Păianjen:
   Întoarcerea 
  acasă (AG)
12:00 Morbius (N15)
13:45 În zori (15)
15:55 Alertă de 
  grad zero (N15)
18:05 Uncharted (AP12)
20:00 Lucrurile 
  mărunte (15)
22:05 Ce l-a 
  omorât 
  pe Maradona?
22:55 11 lovituri 
23:40 Rugul 
  aprins (12)
01:10 France (15)
03:25 Pasagerii (AP12)
05:25 Pe platourile 
  de filmare 
06:00 Lucrurile 
  mărunte (15)
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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 
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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 Spitalul Bellevue (AP)
22:00 Starea naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv   
  VIP (R)
02:00 Mecanicul (15)
04:00 Focus 
05:30 Doar pentru 
  iubire (AP)
06:30 Primii castiga - 
  quiz show (R)

07:45 Revelion (R)
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Baronii
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 Iubirea invinge 
21:00 Assassins’ Code (12)
23:00 Ucide-i pe toti (15)
01:15 Poama acră 
03:15 Albumul Naţional 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)
06:00 Albumul Naţional 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini 
  pe alese 
09:00 Cum se 
  fabrică ? 
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 Bagaje la 
  licitaţie 
18:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
19:00 Cum se fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese 
21:00 Comori 
  arhitecturale recuperate 
22:00 Comori restaurate 
23:00 Vânătorii de artefacte 
00:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
01:00 O pradă mortală 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
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07:00 Sărituri cu 
  schiurile
08:30 Schi Alpin
09:30 Raliraid
10:30 Sărituri cu 
  schiurile
12:00 Schi fond
13:15 Schi Alpin
17:25 Sărituri cu 
  schiurile
18:30 Schi Alpin
20:00 Biatlon
21:00 Sărituri cu 
  schiurile
22:00 Raliraid
23:00 Sărituri cu 
  schiurile
00:00 Schi Alpin
01:30 Biatlon
02:30 Sărituri cu schiurile
03:30 Schi Alpin
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

08:15 Misterele Darrow (AP)
10:00 La bloc 

12:15 Emma. (AP)
14:45 Schimb cu Moș 
  Crăciun (AP)
16:30 Misterul lui Hailey Dean:
   Un teren mortal
18:15 La bloc 
20:30 Viață, primele 
  semne (12)
22:30 Rechini de Mississippi 

ACASĂ TV
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PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

12:00 Observator 
14:00 Povești 
  de familie 
16:00 Observator 
17:00 Poftiți pe la noi: 
  Poftiți la târg 
19:00 Observator 
20:30 Cod Roșu în 
  Serviciile Secrete (12)
23:00 Observator 
23:30 The Post: 
  Secretele 
  Pentagonului (12)
03:00 Dragoste 
  de tată
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 Evadatul (12)
23:00 Copacul 
  lui Joshua (15)
01:00 Rambo: 
  Ultima luptă (12)
02:30 Umami: 
  al 5-lea gust
03:00 Vorbeşte 
  lumea (R)
05:00 Batem 
  palma? (R)
06:00 Ştirile 
  Pro Tv 
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

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 Români Poiana Mare - circ. JT nr. 2, PTA 1 Sârbi 
Poiana Mare - circ. JT nr. 1+ 2

Poiana 
Mare

12.01 09:00 - 17:00 PTA 2 Bistreţ - circ. JT nr. 2+4Bistreţ

12.01 PTA Rugetu 1, PTA Rugetu 2, PTAB Rugetu 3, PTAB 
Rugetu 4

Slătioara09:30 - 16:00

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. 

12.01 PTA 3 Alunişu, circuit 1Alunişu08:45-15:30

10.01
PTA 3 Bîrcii, circuit 2

Sat 
Bîrcii-Oraş 
Scorniceşti

08:45 - 15:30

PTA 2 CungreaCungrea09:00 - 17:00

 Un băiat de 16 ani din Calafat, 
dat dispărut

Un băiat în vârstă de 16 ani, din 
municipiul Calafat, este căutat de 
poliţişti după ce a fost dat dispărut 
de tatăl său. Băiatul a plecat voluntar 
de la domiciliu, în cursul zilei de 03 
ianuarie a.c., în intervalul orar 17.00-
18.00, şi nu a mai revenit.

„În noaptea de 03 ianuarie a.c., 
ora 03.30, poliţiştii Poliţiei Municipiului 
Calafat au fost sesizaţi de un bărbat, 

din municipiul Calafat, cu privire la 
faptul că, numitul PANĂ MIHĂIȚĂ 
CRISTIAN, de 16 ani, fiul său, a plecat 
voluntar de la domiciliu în cursul zilei 
de 03 ianuarie a.c., în intervalul orar 
17.00-18.00 şi nu a mai revenit”, se 
arată în comunicatul poliţiei.

Semnalmente: înălţime 1,68 m, 
greutate 60 de kg, ochii verzi, părul 
şaten, tuns scurt.

La momentul plecării acesta era 
îmbrăcat cu un palton de culoare gri, 
pantalon de blug de culoare albastru 
şi în picioare era încălţat cu o pereche 

de pantofi sport de culoare neagră.
Persoanele care deţin informaţii 

utile cu privire la minorul dispărut 
sunt rugate să apeleze numărul unic 
de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai 
apropiată unitate de poliţie.

Taxarea berii la draft 
s-a mărit de la 
1 ianuarie 2023

Taxarea berii la draft s-a mărit 
de la 1 ianuarie 2023. Astfel, TVA-ul 
a urcat de la 5%, la 19%, conform 
consultantului fiscal Cornel Grama. 
Până acum aceasta era singura 
excepţie legată de alcool care se afla 
în Codul fiscal în privinţa taxei pe 
valoarea adăugată, scrie hotnews.ro

„Dacă mergi în oraş, la restaurant, 
acum berea la draft va avea TVA 
de 19%. Nu mai există excepţia”, a 
declarat Cornel Grama.

Dacă vom vedea o creştere 
a preţului sau nu, depinde de 
restaurante.

Tot legat de domeniul Horeca, 
menţionăm că de la 1 ianuarie, se 
majorează cota redusă de TVA de 

la 5% la 9% pentru serviciile de 
restaurant şi de catering, precum şi 
pentru activităţile de cazare hotelieră.

Acestea nu sunt singurele măsuri 
legate de TVA care au intrat în 
vigoare de la 1 ianuarie 2023: 
băuturile nealcoolice care conţin 
adaos de zahăr (sau alţi îndulcitori 
sau aromatizate) vor aplica o cotă 
de TVA de 19%, în loc de 9% cum 
este în prezent.

Cornel Grama spune că nu orice 
băutură cu zahăr e cu 19%.

„Să nu cădem în extrema cealaltă 
să fugim de zahăr ca dracu de 
tămâie. De exemplu preparatele din 
cafea sunt la 9% nu la 19%”.

Vera IONESCU
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De la mașini de curse, la pălării!
Norris Măgeanu, președintele 

Federației Române de Automobilism 
Sportiv, face parte dintr-o familie 
de pălărieri cu notorietate! Numele, 
atelierul și pălăriile străbunicului 
său au fost subiect în piesa de 
teatru „Titanic Vals”, scrisă de Tudor 
Mușatescu.

Pe Bulevardul Pardon, din centrul 
orașului Câmpulung Muscel, există 
și acum, la aproape 120 de ani de 
la înființare, o firmă care îți atrage 
atenția! Magazinul de pălării, „La 
Măgeanu”. A fost afacerea de familie 
a străbunicului și apoi a bunicului lui 
Norris Măgeanu.

„Eu am crescut între pălării și între 
mașini, bunicul și străbunicul ne-au 
ținut aproape de tot ce înseamnă 
pălărie și arta de a face pălării” 
- Norris Măgeanu, președintele 
Federației Române de Automobilism 
Sportiv.

Chiar dacă nu au continuat tradiția 
familiei, atât Norris, cât și tatăl său, 
știu să facă pălării!

„Am făcut în atelier pălării cu 
bunicul meu. Am întins cloșuri pe 
calapoade, am stat să văd cum se 
pun la aburi, cum se pun la presă. 
Acum, cu materialele necesare pot 
să fac o pălărie” - Norris Măgeanu, 
președintele Federației Române de 
Automobilism Sportiv.

Tatăl lui Norris povestește că 
bunicul său a devenit pălărier în 
1907, după ce și-a pierdut oile și a 
fost nevoit să plece din zona Sibiului, 
în Țara Românească.

„Prin 1904, ciobanii din Săliște, 
din Cătunul Mag, că de acolo vine 
numele de Măgeanu, obișnuiau să 

meargă cu oile fie în Deltă, fie în 
Transnistria. În perioada aceea a 
avut loc o mare răscoală. Bunicului 
i-au confiscat oile și a venit cu un 
braț de chitanțe acasă. De supărare, 
și-a pus toată averea într-o căruță 
și până dimineața a trecut la Turnul 
Roșu, în Țara Românească. A venit 
la cunoștința lui, Stănculescu, care 
l-a format, a văzut că ar putea să 
iasă din el un meșter bun și l-a trimis 
un an la București, la specializare, 
la un mare pălărier. S-a reîntors la 
Câmpulung, și-a deschis atelier și 
magazin” - Răzvan Măgeanu.

A fost personaj în „Titanic Vals”
Străbunicul lu i  Norr is,  Ion 

Măgeanu, a fost, fără să vrea, 
personaj în piesa de teatru, „Titanic 
Vals”, a lui Tudor Mușatescu, 
concitadinul său.

„Când a scris piesa, a venit spășit 
la străbunicul meu. «Nea Ioane am 
făcut una lată să știi, te-am băgat 
într-o piesă care e cam de scandal. 
Ți-am folosit numele, altora le-am 
schimbat numele dar pe al tău l-am 
păstrat». Și străbunicul a intuit că 
îi va fi benefică prezența în piesă și 
a zis, «Tudorică stai liniștit, să fim 
sănătoși și să ne bucurăm, hai să 
bem o țuică»” - Norris Măgeanu, 
președintele Federației Române de 
Automobilism Sportiv.

Bunicul lui Norris a preluat 
afacerea de familie de la tatăl său. 
În timp ce el confecționa pălării, soția 
sa era modistă!

„Parterul era al bunicului, unde 
avea atelierul de pălării și de căciuli 
și făcea tot felul de haine de piele 

și de blană. Și partea de sus a casei 
era a bunicii. Acolo avea atelierul de 
rochii de mireasă, accesorii, voaluri” -  
Norris Măgeanu, președintele 
Federației Române de Automobilism 
Sportiv.

Tot orașul avea pălării 
de „La Măgeanu”
Norris povestește că după ce 

străbunicul lui s-a întors de la 
București, acolo unde a învățat 
meserie și și-a deschis magazinul de 
pălării, toți locuitorii din Câmpulung 
își cumpărau pălării de la el.

„Absolut toată lumea avea pălărie. 
Bunicul purta pălărie tot timpul. Tata 
poartă pălărie. Eu am nenumărate 
pălării, pălării făcute de noi, pălării 

cumpărate din tot felul de zone ale 
lumii. Au fost momente când dacă nu 
aveai pălărie pe cap erai considerat 
în afara societății” - Norris Măgeanu, 
președintele Federației Române de 
Automobilism Sportiv.

Afacerea familiei s-a oprit atunci 
când bunicul lui Norris nu a mai fost.

„Ultimul care a făcut cu adevărat 
pălării a fost bunicul. Tata și cu 
mine am învățat de la el în diverse 
momente să facem pălării, niciodată 
nu am făcut o afacere din asta. Am 
mai făcut din când în când așa câte 
o pălărie de drag pentru un prieten” -  
Norris Măgeanu, președintele 
Federației Române de Automobilism 
Sportiv.

SPORTS NET
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PUBLICITATE

Mititelu aduce un fundaș brazilian 
la FCU Craiova

Adrian Mititelu nu a glumit atunci 
când a spus că se gândește la cupele 
europene. Acest obiectiv nu este 
tocmai greu de realizat. Oltenii au 
nevoie să se claseze pe locul 7 la 
finalul campionatului și să câștige 
barajul sau să ridice Cupa României, 
la finalul sezonului.

Până atunci ,  patronul a lb-
albaștrilor face transferuri. Nicolo 
Napoli a cerut întăriri pe trei posturi, 
dar Adrian Mititelu vrea să aducă 
doar doi jucători, ambii fundași: 
„Avem două-trei variante de stoperi 
din străinătate, iar o decizie va fi 
luată săptămâna viitoare”, a precizat 
finanțatorul FCU, pentru GSP.

Potrivit ProSport, FCU Craiova 
îl va transfera pe Ruan Renato, un 
brazilian care a jucat la Botafogo. 

Acesta este fundaș central, stângaci, 
și ar putea acoperi și flancul stâng al 

defensivei. El este cotat la 600.000 
de euro. A intrat în ultimele șase luni 

de contract cu FK Qabala, club unde 
s-a legitimat în vara lui 2021.

Jucătorul pe care Neagoe îl vrea neapărat la CSU: 
„Eu am insistat foarte mult să-l aducem”

CSU Craiova începe campania de 
transferuri din această iarnă. Oltenii 
s-au înțeles deja cu FC Argeș pentru 
transferul lui Alexandru Ișfan, dar 
Rotaru nu se oprește. Patronul alb-
albaștrilor i-a promis noului antrenor 
că va mai transfera și alți fotbaliști. 
Neagoe a dezvăluit că un jucător 
străin urmează să ajungă în Bănie.

„Este posibil ca în această seară 

să mai apară un jucător nou. Nu este 
român, este un jucător de echipă 
națională. Probabil că mâine se va 
alătura lotului, dacă totul decurge 
așa cum trebuie. Nu o să facem multe 
transferuri. Ne mai gândim la încă 
unul. Nu am venit să facem revoluție, 
să schimbăm jumătate de echipă”, a 
spus Neagoe, la conferința de presă.

Neagoe vrea să îl readucă la 

CSU Craiova și pe Ștefan Vlădoiu. 
Antrenorul l-a cerut și la U Cluj 
pe fundașul dreapta, iar oltenii 
l-au împrumutat acolo. Apărătorul 
trebuie să mai stea până în vară 
sub comanda lui Sabău, dar noul 
tehnician din Bănie își dorește să îl 
antreneze, din nou.

„Mi-aș dori din suflet să revină 
Vlădoiu, dar nu cred că există această 

posibilitate. El este împrumutat până 
în vară. Eu am insistat foarte mult 
să-l aducem. Cu siguranță va reveni 
aici și trebuie să revină mai puternic. 
Am vorbit cu el în ajun de Anul Nou și 
i-am spus acest lucru. Îmi pare rău că 
nu putem să-l aducem acum, dar din 
vară, cu siguranță”, a spus Neagoe la 
conferința de presă.

Alexandru NICA

foto: ProSport

foto: gsp.ro
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277.2928
4.6388
5.6020

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Ajunul Bobotezei; Sfântul Mucenic 
Teotempt și Sfânta Muceniță Teona

4.9264
Max.      12oC
Min.    6oC 

SLATINA 
SEVERIN

11/6oC
13/8oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

9/30C
9/4oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Neagoe vrea să fie campion cu CSU: 
„Îmi doresc să aducem titlul în Bănie”

Eugen Neagoe a fost prezentat 
oficial la CSU Craiova și nu s-a 
ferit să vorbească despre obiective 
îndrăznețe. Antrenorul vrea să 
îndeplinească obiectivul pe care Mihai 
Rotaru îl are stabilit de aproape un 
deceniu: titlul. Totuși, tehnicianul știe 
că nu este ușor ca oltenii să câștige 
campionatul.

„Am mai vorbi t  cu domnul 
președinte și cu foștii mei colegi, 
am ținut mereu legătura cu ei. Am 
evitat să mă autopropun. Mi-aș fi 
dorit când nu aveam echipă să vin 
la meciurile Craiovei, dar am vrut să 
evit anumite polemici. Am revenit 
acasă cu mare plăcere și sper să 
reușim împreună. Nu am promis 
nimănui nimic, dar îmi doresc să 
ajungem să discutăm despre titlu. 
Îmi doresc să reușim, să aducem 
titlul în Bănie și voi da totul ca 

echipa să joace frumos. Avem 
nevoie de susținere. Îmi doresc 
din suflet ca suporterii să revină la 

stadion, să fie aproape de echipă. 
Când fanii vin în număr mare, 
echipa are o viteză în plus”, a spus 
Neagoe, la conferința de presă.

Până acum, pe banca formației 

patronate de Rotaru, doar Cristiano 
Bergodi a fost extrem de aproape să 
câștige titlul. Antrenorul italian nu a 
fost păstrat de olteni, chiar dacă a 
ieșit vicecampion.Noul antrenor de la CSU 

Craiova le promite suporterilor 
un joc spectaculos

Eugen Neagoe este optimist. 
Tehnicianul vrea să aibă rezultate 
cât mai bine la CSU Craiova, dar și 
să implementeze un joc spectaculos. 
Acesta știe că suporterii din Bănie vor 
să vadă o echipă ofensivă, jucători 
care să dribleze și care să își creeze 
multe ocazii.

„Pot să le promit suporterilor 
că vom face tot ce depinde de noi 
să facem un joc spectaculos. Dar 
întotdeauna trebuie să existe un 
echilibru între aceste momente ale 
jocului, când ești în faza defensivă 

și când ești în faza ofensivă. Nu 
înseamnă că nu ne dorim să atacăm. 
Suporterii ar dori ca la fiecare meci să 
fie mingea numai la noi, să marcăm 
foarte multe goluri, să avem faze 
spectaculoase, dar sunt și partide în 
care nu poți”, a spus Eugen Neagoe.

Antrenorul își dorește ca elevii lui 
să atace, dar va avea nevoie și de 
un fotbalist care să bage mingea în 
poartă. Andrei Ivan poate fi vândut, 
în această iarnă. Markovic încă se 
luptă cu greutatea, în timp ce Elvir 
Koljic vine după o accidentare gravă.


