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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 situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

13.01 PTCZ 4 Scorniceşti, circuit 1, Bloc 108, Str. PompierilorScorniceşti08:45-15:30

10.01
PTA 3 Bîrcii, circuit 2

Sat 
Bîrcii-Oraş 
Scorniceşti

08:45 - 15:30

PTA 2 CungreaCungrea09:00 - 17:00
PTCZ 3 Crişan II - Str. Înfrățirii, Bloc FB 12BSlatina08:30 - 12:30

I-a smuls unei bătrâne cerceii din urechi

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, 
din comuna Teasc, a fost reținut de 
polițiştii din Bănie, după ce a tâlhărit o 
bătrână. Individul i-a smuls femeii de 
78 de ani cerceii din urechi. Incidentul 
a avut loc în scara unui bloc, pe 
strada Elena Farago, din Craiova.

După ce fiul victimei a sunat la 
Poliție, tâlharul a încercat să fugă din 
țară. Bărbatul a fost prins la Punctul 
de Trecere a Frontierei Nădlac, fiind 
preluat de poliţiştii Secţiei 5 Craiova 
şi condus la audieri.

„În urma cercetărilor efectuate şi 
a probatoriului administrat, polițiştii 
l-au reținut pe bărbat, pentru 24 de 
ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
de tâlhărie, acesta fiind introdus 
în Centrul de Reținere şi Arestare 
Preventivă din cadrul Inspectoratului 
de Poliție Județean Dolj. În cursul 
acestei zile (n.r. - joi), persoana 
reținută va fi prezentată Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Craiova în 
vederea luării unei măsuri preventive. 
Activităţile desfăşurate au beneficiat 
de suportul de specialitate al Direcţiei 
Operaţiuni Speciale din Poliţia Română 
şi a Unităţii Teritoriale de Analiză a 
Informaţiilor Dolj”, transmite IPJ Dolj.

România, etichetată printre cele mai 
fericite țări din lume

Finlandez i i  rămân ce i  mai 
fericiți oameni din lume şi în 2022, 
iar România a urcat 18 locuri în 
clasamentul fericirii realizat în fiecare 
an de World Happiness Report care 
a ținut cont în evaluare de fericire, 
bunăvoință şi încredere în timpul 
COVID-19 şi după pandemie.

Imediat urmează Danemarca. 
Pe locul trei în clasamentul World 
Happiness Report este Islanda, care 
a luat locul Elveției, acum situată pe 
locul patru. Olanda este pe locul 5 în 

lume la fericire.
„Anul acesta marchează a zecea 

aniversare a World Happiness Report, 
invitându-ne astfel să privim înapoi 
şi înainte, menținând raportarea 
noastră a bunăstării actuale şi 
lărgindu-ne analiza a efectelor de 
amploare ale COVID-19”, scriu cei de 
la World Happiness Report.

În topul care arată calitatea 
vieții, țara noastră este văzută peste 
Spania, Italia, Croația sau Turcia. 
România a urcat 18 locuri în topul 

țărilor cu cei mai fericiți oameni din 
lume în 2022 şi a ajuns pe poziția 28, 
scrie digi24.ro.

Potrivit clasamentului, mai puțin 
fericiți decât românii sunt spaniolii pe 
care World Happiness Report îi vede 
pe locul 29. Italienii ocupă locul 31, 
sârbii sunt pe poziția 43, iar croații 
se regăsesc în clasament pe locul 
47. Vecinii noştri bulgari sunt abia pe 
locul 85, iar Turcia este spre coada 
clasamentului, pe 112.

Pe ultimele locuri se află: Botswana 
(142), Rwanda (143), Zimbabwe 
(144), Liban (145) şi Afganistan 
(146).

Calitatea vieții oamenilor din fiecare 
țară a fost evaluată în funcție de produsul 
intern brut pe cap de locuitor, speranța 
de viață sănătoasă, generozitate, sprijin 
social, libertate pentru a face alegeri 
pentru sine şi percepția asupra corupției 
din fiecare țară.

Vera IONESCU
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Fals în declarații pentru fonduri europene. 
Peste 700 mii lei obținuți ilegal

Două persoane și societatea 
Project Implement Consult SRL au 
fost trimise în judecată într-un dosar 
în care se aduc acuzații de instigare. 
Administratorul societății recunoscuse 
anterior că a făcut fals în declarații și 
a acceptat pedeapsa de 1 an și 4 luni 
închisoare cu suspendare.

Po t r i v i t  anche ta to r i l o r,  î n 
perioada 2014-2015, în contextul 
implementării proiectului „Realizarea 
și dotarea unei pensiuni în vederea 
diversificării afacerii societății SC 
Project Implement Consult SRL”, cei 
doi inculpați, persoane fizice, l-ar fi 
determinat pe administratorul de 
drept al firmei menționate anterior 
să depună la Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Turismului mai multe 
documente false, în scopul obținerii 
f inanțării nerambursabile. Prin 
aceste demersuri, ar fi fost obținute 
pe nedrept fonduri nerambursabile 
în cuantum total de 710.078 lei, 
sumă cu care Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Turismului s-a constituit 
parte civilă în cauză.

„Procurorii din cadrul Direcției 
Naționale Anticorupție - Serviciul 
teritorial Pitești au dispus trimiterea 

în judecată, în stare de libertate, 
a trei inculpați (două persoane 
fizice și SC Project Implement 
Consult SRL), pentru săvârșirea 
infracțiunii de instigare la folosirea 
sau prezentarea cu rea-credință 
de documente ori declarații false, 
inexacte sau incomplete, dacă 
fapta are ca rezultat obținerea pe 
nedrept de fonduri europene, în 
formă continuată. Anterior, în cauză, 
procurorii anticorupție au încheiat un 

acord de recunoaștere a vinovăției cu 
administratorul SC Project Implement 
Consult SRL, în sarcina căruia s-a 
reținut săvârșirea unei infracțiuni 
de folosirea sau prezentarea cu rea-
credință de documente ori declarații 
false, inexacte sau incomplete, dacă 
fapta are ca rezultat obținerea pe 
nedrept de fonduri europene, în 
formă continuată.

În prezența apărătorului ales, 
inculpatul a declarat expres că 

recunoaște  comi te rea  fapte i 
reținută în sarcina sa, acceptă 
încadrarea juridică pentru care 
a fost pusă în mișcare acțiunea 
penală și este de acord cu felul 
și cuantumul pedepsei aplicate, 
precum și cu forma de executare 
a acestora, respectiv 1 an și 4 
luni închisoare cu suspendarea 
executării pedepsei pe durata unui 
termen de supraveghere de 2 ani”, 
au spus procurorii.

Peste 30 de „piloți” au rămas fără permis 
într-o singură zi

Viteza a fost la ordinea zilei pe 
drumurile vâlcene, miercuri, când 
oamenii legii au reținut nu mai puțin 
de 34 de permise de conducere. Peste 
jumătate au fost pentru depășirea 
limitei legale de viteză.

Acțiunea a avut loc în intervalele 
orare  10.00-13.00 ș i  15.00-
17.30, polițiștii rutieri din cadrul 

Inspectoratului de Poliție Județean 
Vâlcea având ca scop combaterea 
nerespectării regimului legal al 
vitezei, pe principalele tronsoane de 
drum din județul Vâlcea.

„În urma abaterilor constatate 
au fost aplicate în total 167 de 
sancțiuni contravenționale, cu amenzi 
în valoare de 70.510 lei, 108 dintre 

acestea reprezentând situații în care 
conducătorii auto au încălcat limitele 
legale de viteză.

Au fost reținute 34 permise 
de conducere, dintre care 21 
pentru nerespectarea regimului 
legal al vitezei, 10 pentru depășire 
neregulamentară și 3 pentru alte 
abateri, fiind totodată retrase 3 
certificate de înmatriculare”, potrivit 
IPJ Vâlcea.

Printre exemplele oferite de 
polițiștii vâlceni se regăsesc doi șoferi 
care rulau cu viteze de peste 110 
km/h în localitate.

„La data de 4 ianuarie a.c., polițiști 
din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea 
au depistat un bărbat, în timp ce 
conducea un autoturism pe DN 64, 
în localitatea Râureni cu o viteză de 
122 km/h.

Aces ta  a  fo s t  sanc ț i ona t 

contravențional cu amendă în valoare 
de 1.305 lei, i s-a reținut permisul de 
conducere pentru o perioadă de 120 
de zile și i-a fost eliberată o dovadă 
fără drept de circulație.

Tot în cursul zilei de miercuri, 
polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea 
au depistat un alt bărbat, care 
conducea un autovehicul pe DN 67, 
în localitatea Bunești cu o viteză de 
118 km/h.

Persoana în  cauză a  fos t 
sancționată contravențional cu 
amendă în cuantum de 1.450 de lei.

Totodată i-a fost suspendat 
dreptul de a conduce pe drumurile 
publice pentru o perioadă de 90 
de zile, fiindu-i eliberată o dovadă 
înlocuitoare cu drept de circulație de 
15 zile”, au mai spus reprezentanții 
IPJ Vâlcea.

Alexandru NICA
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Licitație pentru drumul 
Pârvulești - Căzănești

Consiliul Județean Mehedinți a 
lansat o nouă licitație pentru DJ 
671E, pe tronsonul Pârvulești, sector 
betonat - Căzănești, (int. cu DN 67), 
în lungime de 15 km, ce va fi reabilitat 
în cadrul Programului Național de 
Investiții „Anghel Saligny”, valoarea 
proiectului fiind de 60.353.844,488 
lei, cu TVA.

Pe lângă reabilitarea drumului, se 
vor realiza 2 poduri noi, dispozitive 
de scurgere a apelor, podețe 
transversale, legături cu drumurile 
laterale, accese la proprietăți și lucrări 
privind siguranța circulației.

„Pe de o parte, obiectivul este 
important pentru locuitorii comunei 
Căzănești și cei din zona limitrofă, iar 
pe de altă parte, facilitează accesul 
către Crama Corcova, acolo unde, 
anual, se desfășoară evenimentul de 
ciclism „Corcova Trail Race”, la care 
vin participanți din toată țara, ceea 

ce, din punct de vedere turistic, 
are o importanță deosebită pentru 

județul Mehedinți. Drumuri bune 
să aveți!”, a transmis președintele 

Consiliului Județean Mehedinți, 
Aladin Georgescu.

Accident în Șimian. Un 
pompier aflat în timpul 
liber a salvat șoferul

Joi dimineața, 5 ianuarie, trei 
echipaje de pompieri din cadrul 
Detașamentului Drobeta Turnu 
Severin au intervenit de urgență 
cu o autospecială de descarcerare, 
o autospecială de stingere și o 
ambulanță SMURD pentru salvarea 
victimei unui accident rutier, produs 
pe raza localității Șimian, DN6.

În accident, a fost implicat un 
singur autoturism care a părăsit 
partea carosabilă și s-a răsturnat.

„Până la sosirea salvatorilor, 
colegul nostru, plt. adj. Băileșteanu 
Liviu, aflat în timpul liber, împreună 
cu alți participanți la trafic au sărit 
imediat în ajutor conducătorului auto, 
care rămăsese blocat în autoturism. 
Aceștia au reușit să-i elibereze 
membrele inferioare și i-au menținut 
capul într-o poziție neutră în vederea 
prevenirii unor eventuale leziuni la 
nivelul coloanei cervicale.

Pompierii militari au extras, în 
siguranță, victima, conștientă și 
cooperantă. Aceasta a primit îngrijiri 

medicale de la paramedicii SMURD, 
ulterior fiind transportată la Unitatea 
de Primiri Urgențe din Drobeta Turnu 
Severin.

Pompierii au asigurat și măsurile 
de apărare împotriva incendiilor la 
locul evenimentului. Îi mulțumim 
colegului nostru, plt. adj. Băileșteanu 
Liviu, pentru că dă dovadă de 
implicare și în timpul liber, nu doar 
în îndeplinirea misiunilor și apreciem 
spiritul civic al cetățenilor care nu au 
rămas indiferenți și au făcut front 
comun pentru a ajuta”, potrivit ISU 
Mehedinți.

Claudia GROSU

Au înflorit caișii în 
Mehedinți, din cauza 

temperaturilor ridicate

În judeţul Mehedinţi, temperaturile 
ridicate au dus la înflorirea caişilor.

Deși plăcută și avantajoasă, dacă 
vorbim de economiile la încălzirea 
caselor, vremea călduroasă poate 
aduce pagube în agricultură, domeniu 
în care fermierii sunt îngrijorați, scrie 
g4media.ro.

„Dacă aceste temperaturi vor 
continua, și prognoza arată că cel 
puțin săptămâna în care ne aflăm 
temperaturile vor ajunge chiar la 

15 grade, iar noaptea nu vor mai 
fi temperaturi negative, creează 
pericolul plecării mugurilor pe rod, 
ceea ce pentru noi ar fi un dezastru, 
având în vedere că avem în față 
aproape o lună întreagă de ianuarie 
plus o lună întreagă de februarie în 
care temperaturile pot scădea sau 
ajunge la limita normalului”, spune 
Felix Odină, agricultor.

Vera IONESCU
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Tânărul din Bumbești Jiu dat 
dispărut, găsit mort

Tânărul din Bumbești Jiu care a 
fost dat dispărut miercuri, 4 ianuarie, 
a fost găsit spânzurat, joi, 5 ianuarie, 
în zona carierei Meri din Defileul Jiului. 
Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, 
suferea de depresie de mai mult timp.

„La data de 4 ianuarie a.c., 
Poliția Orașului Bumbești-Jiu a fost 
sesizată cu privire la faptul că Benga 
Nicolae Adrian, de 30 de ani, a plecat 
voluntar de la domiciliul său din orașul 
Bumbești-Jiu, localitatea Pleșa la data 
de 2 ianuarie a.c., iar până în prezent 
nu a mai revenit.

S e m n a l m e n t e :  î n ă l ț i m e a 
aproximativă 1,80 metri, greutate 
circa 75 kilograme, păr negru scurt, 
ochi căprui, poartă ochelari. În 
momentul plecării de la domiciliu 
bărbatul purta o geacă de culoare 
galben, iar în picioare ghete de 
aceeași culoare.

Persoanele care pot oferi informații 
cu privire la persoana în cauză sunt 
rugate să se adreseze celei mai 

apropiate unități de poliție sau să 
apeleze numărul unic de urgență 
112”, a transmis IPJ Gorj.

Șeful Salvamont Gorj:
„Nu am mai putut face nimic”
„Din păcate, nu am mai putut face 

nimic deoarece a fost găsit spânzurat 
și nu avea semne vitale”, a spus Sabin 
Cornoiu, șeful Salvamont Gorj.

„La data de 5 ianuarie a.c., ora 
10:00, echipe mixte de căutare, 
constituite din polițiști, jandarmi, 
pompieri, voluntari și lucrători din 
cadrul Salvamont Gorj, l-au găsit pe 
bărbatul de 30 de ani, spânzurat. 
Acesta a fost identificat în localitatea 
Pleșa din orașul Bumbești-Jiu, 
la o distanță de aproximativ un 
kilometru de locuință, într-o zonă 
împădurită.

Trupul neînsuflețit va fi transportat 
la Serviciul de Medicină Legală Gorj, 
în vederea efectuării necropsiei. În 
cauză a fost întocmit dosar penal, în 
cadrul căruia se efectuează cercetări 
sub aspectul comiterii infracțiunii 
de ucidere din culpă”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

„Bal de bal”, la Căminul 
Cultural din comuna 

Polovragi

De Sfântul Ion, va fi organizat, 
la Căminul Cultural, „Bal de bal”. 
Autoritățile din comuna gorjeană 
Polovragi invită localnicii la horă.

„Primăria și Consi l iul Local 
Polovragi organizează, sâmbătă, 
07.01.2023, în incinta Căminului 
Cultural Polovragi, începând cu ora 
19.30, BAL DE BAL. Vă mulțumim 
de înțelegere și vă așteptăm”, sună 

invitația primăriei.
Balul are o tradiție veche în 

localitate. La fel ca hora organizată 
de Crăciun, și balul din ziua de 
Sfântul Ion strânge sute de localnici 
la petrecere. Sfântul Ion încheie 
perioada sărbătorilor de iarnă. Mii de 
gorjeni vor sărbători, pe 7 ianuarie, 
ziua onomastică.

Cătălin ANGHEL

Persoana dispărută în zona 
submontana a masivului 
Vâlcan, găsită moartă

Salvamontiștii din cadrul serviciului 
Salvamont al Consiliului Județean 
Gorj s-au mobilizat pentru căutarea 
unei persoane care a dispărut în zona 
submontana a masivului Vâlcan.

Aceșt ia au găs i t  persoana 
dispărută, dar, din păcate, aceasta era 
decedată în urma unui suicid. După 
efectuarea cercetărilor specifice, 
salvamontiștii vor recupera trupul 
victimei din zona greu accesibilă în 
care se află și îl vor transporta până 

în locul unde poate fi preluat de către 
serviciul IML, potrivit Salvamont 
România - Dispeceratul Național 
Salvamont.

Salvamontiștii au participat la 
acțiunea ca resursa de sprijin alături 
de Poliție și localnici. Aceștia au 
folosit la căutare drone și binocluri 
cu termoviziune și câini de căutare. 
A fost activat și Centru de analiza a 
datelor colectate de drone.

Cătălin ANGHEL
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Amenzi de aproape 50.000 de lei de la 
inspectorii ITM

Reprezentanții Inspectoratului 
Teritorial de Muncă (ITM) Olt au 
efectuat, în decembrie, 152 de 
controale specifice, atât în domeniul 
relațiilor de muncă, cât și în domeniul 
securității și sănătății în muncă și au 
aplicat amenzi de aproape 50.000 
de lei pentru mai multe deficiențe 
depistate la angajatori.

Potrivit olt-alert.ro, domeniile 
de activitate verificate au fost 
construcțiile, comerțul cu amănuntul, 
transportul rutier de mărfuri și 
persoane și agricultură.

„În urma verificărilor efectuate 
au fost identif icate peste 158 
deficiențe pentru care s-au dispus 
măsuri de remediere, cele mai 
frecvente f i ind neplata lunară 
a drepturi lor salariale la data 
înscrisă în contractul individual de 
muncă, neacordarea repausului 
săptămânal și a concediului de 
odihnă, netransmiterea la termen, 
în Registrul General de Evidență a 
Salariaților, a contractelor individuale 

de muncă și a modificărilor acestora, 
neîncheierea în formă scrisă a 
contractelor individuale de muncă, 
neacordarea și neverificarea folosirii 
echipamentulu i  indiv idual  de 
protecție și neefectuarea controlului 
medical periodic”, a declarat șeful 
instituției, inspectorul șef Cristian 
Ungureanu.

Pentru cele mai grave nereguli au 
fost aplicate 90 sancțiuni, dintre care 
85 de avertismente și cinci amenzi în 
valoare totală de 49.500 lei.

În  luna  decembr ie  2022 , 
inspectorii de muncă au identificat 
o persoană care desfășura muncă 
nedeclarată la un angajator din 
localitatea Caracal, obiect activitate 

fabricarea pâinii, angajatorului care 
o folosea fiindu-i aplicată o amendă 
în valoare de 20.000 lei.

De asemenea, în cursul lunii 
trecute, au fost comunicate instituției 
un număr de șase evenimente, 
soldate cu tot atâtea persoane care 
au suferit incapacitate temporară de 
muncă.

Dezvoltarea Rurală, dezbătută la Slatina

Conferinţa Regională „Planul 
Naţional Strategic 2023-2027”, 
organizată de Reţeaua Naţională de 
Dezvoltare Rurală a avut loc miercuri, 
într-un restaurant de lux din Slatina.

Po t r i v i t  g a ze t ao l t u l u i . r o , 
evenimentul a fost prezidat de 
deputatul PSD Olt Florin Barbu, 

președinte le Comis ie i  pentru 
Agricultură din cadrul Camerei 
Deputaților, şi s-a bucurat de prezența 
Ministrului Agriculturii, Petre Daea, 
vicepreședintelui Consiliului Județean 
Olt, Virgil Delureanu, reprezentanților 
AFIR, DGPA, APIA, AM PNDR şi de 
prezența a peste 200 de participanți 

interesați să se familiarizeze din timp 
cu Planul Național Strategic.

PNS pune la dispoziția fermierilor 
15,8 miliarde lei şi reprezintă 
oportunități majore de dezvoltare a 
agriculturii şi satului românesc.

Oltul a fost primul județ unde 
Rețeaua Națională de Dezvoltare 
Rurală a organizat „Caravana 
Cunoașterii”, eveniment pe care am 
avut onoarea să îl prezidez. Planul 
Național Strategic este o promisiune 
onorată și un angajament că vom 
fi întotdeauna alături de fermieri și 
procesatori și că vom susține și lupta 
pentru agricultura românească!”, a 
transmis Florin Barbu.

În cadrul acestui eveniment, 
Florin Barbu a subliniat faptul că 
în PNS există peste 100 de forme 
de sprijin care răspund cerințelor 
fermierilor, iar peste un miliard de 
euro vor fi alocați pentru investiții 
în ferme și unități de procesare care 
pot crea peste 12.000 de locuri de 
muncă:

„Planul Național Strategic 2023 
- 2027 înseamnă viitorul agriculturii 
românești! Este o promisiune 

respectată și un angajament că vom 
fi întotdeauna alături de fermieri și 
procesatori și că vom susține și vom 
lupta pentru agricultura românească. 
În PNS există peste 100 de forme 
de sprijin care răspund cerințelor 
fermierilor, există un fond pentru 
despăgubirea celor cărora le-au fost 
afectate culturile din cauza vremii 
nefavorabile, peste un miliard de 
euro vor fi alocați pentru investiții 
în ferme și unități de procesare care 
pot crea peste 12.000 de locuri de 
muncă. Acum, acestea sunt doar 
cifre, dar după ce fermierii vor avea 
toate informațiile necesare le vor 
transforma în investiții, iar în câțiva 
ani vom putea vorbi despre cifrele 
lor - recoltă/producție, vânzări, profit. 
Cheia succesului în agricultură este 
deopotrivă la noi și la voi, dar numai 
împreună putem deschide poarta 
către viitor, un viitor în care noi toți 
suntem uniți pentru a arăta lumii că 
România este o mare putere agricolă 
și poate asigura hrană pentru zeci de 
milioane de oameni!”, a mai adaugat 
Barbu, potrivit sursei.

Alexandru NICA

sursa foto: gazetaoltului.ro
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Tradiții și superstiții de Bobotează, în Oltenia

În Oltenia, și nu numai, creștinii 
prăznuiesc, pe 6 ianuarie, Botezul 
Domnului Iisus Hristos (Boboteaza), 
sărbătoare numită și Epifania sau 
Dumnezeiasca Arătare. Și cum în 
această zonă orice sărbătoare vine 
mereu însoțită de tradiții și superstiții, 
oltenii trebuie să fie informați cu privire 
la regulile care se impun din cele mai 
vechi timpuri.

Boboteaza reprezintă, de fapt, 
sărbătoarea dedicată botezului 
Domnului în apa Iordanului. În 
Oltenia superstițiile și tradițiile despre 
Bobotează sunt variate și s-au păstrat 
de-a lungul generațiilor. Botezul cailor, 
păzitul fântânilor sau Mersul cu Urâţii 
sunt câteva dintre acestea. Gerul 
Bobotezei, care în zilele noastre nu prea 
mai este, reprezintă o asociere directă 
cu sărbătoarea creștină, aceasta făcând 
referință la perioada considerată cea 
mai rece din an.

În unele sate traversate de râuri 
există obiceiul ca preoții să arunce 
crucea în apa înghețată, iar tinerii 
curajoși au datoria de a o aduce 
înotând. Astfel de obiceiuri au loc în 
mai multe porturi printre care: Portul 
Calafat şi Portul Cetate.

Ce fac doljenii de Bobotează?
De Bobotează fiecare creştin aduce 

acasă apă sfinţită pentru binele omului 
şi al casei sale, stropind cu ea prin casă 
pentru alungarea duhurilor rele, apoi 
stropesc păsările şi animalele pentru 
spor şi pomii pentru rod bogat.

În unele localităţi cum ar fi Moţăţei 
sau Băileşti localnicii aduc la biserică 
şi caii frumos ţesălaţi şi împodobiţi cu 
panglici şi ciucuri coloraţi, care, după 
slujba din lăcaşul cult, împreună cu 
stăpânii lor, sunt stropiţi cu agheasmă 
de către preot (obiceiul este cunoscut 
sub numele de „Botezatul cailor”); după 
ce au fost „botezaţi” este organizată 
câte o întrecere hipică, în felul acesta 
este demonstrat felul în care animalul 
a fost îngrijit pe timpul iernii.

La Calafat şi Cetate în ziua de 
Bobotează se aruncă crucea în Dunăre, 
iar cei mai curajoşi sar în apă pentru a 
o aduce la mal. Cel care aduce crucea 
este premiat de către autorităţile 
locului.

Păzitul fântânilor, obicei de 
peste an, cu dată fixă
În noaptea de 6 spre 7 ianuarie, 

noaptea de Bobotează spre Sf. Ioan, 

în satele din sudul zonei etnografice 
Dolj, se mai păstrează obiceiul Păzitului 
fântânilor, obicei de peste an, cu dată 
fixă. Acesta se practică în satele Poiana 
Mare, Desa, Negoi, Dobridor, Moţăţei, 
Maglavit, Unirea (Risipiţi), Ciupercenii 
Noi, Galiciuica, Caraula.

Înainte vreme, la Păzitul fântânilor 
luau parte numai tinerii între 16-20 ani. 
Acum participă copii, tineri şi bătrâni. 
De ceva vreme au început să participe 
şi femeile.

Începând din după amiaza zilei 
de 6 ianuarie (Boboteaza), fântânile 
de pe orice uliţă erau împodobite cu 
papură, stuf, crengi, peşchire, velinţe, 
chilimuri. Se aduceau paie, stuf, lemne 
pentru foc, frigări pentru petrecerea 
din timpul nopţii păzitului; fântâna era 
păzită toată noaptea pentru a nu veni 
cineva „să spurce” apa. „Spurcatul” 
apei în mod simbolic cu tărâţe de grâu 
sau de porumb, paie, pleavă, cenuşă, 
constituia proba la care bătrânii satelor 
îi supuneau pe cei tineri.

Toată noaptea, lângă fântâni se 
făcea un foc mare, se fierbea ţuică, 
se frigeau carnea şi cârnaţii aduşi de 
fiecare flăcău; acolo unde mai ştia 
cineva să cânte se auzea câte un caval, 
fluier sau cimpoi, iar flăcăii încingeau 
hora în jurul focului şi al fântânii. Acum, 
obiceiul se mai practică dar nu mai are 
amploarea de altădată. Cântatul din 
fluier, caval sau cimpoi se mai aude 
rareori.

Comuna Ghindeni se laudă
cu un obicei aparte!
În comuna Ghindeni, specialiştii 

CJCPCT Dolj au descoperit un obicei de 

Sf. Ioan cu totul aparte, un IORDĂNIT 
singular în zona noastră de competenţe: 
tineri îmbrăcaţi în costume populare 
completate cu panglici multicolore, 
echipaţi cu ciomege frumos împodobite 
(precum căluşarii la Rusalii), însoţiţi de 
lăutari (mai nou, dotaţi cu staţie de 
amplificare instalată pe un autoturism) 
merg la fiecare familie care are fete 
de măritat.

Aici sunt aşteptaţi cu o pâine coaptă 
în ţest sau cuptor, un cârnat şi o sticlă 
cu vin. Se încinge o horă în curtea fetei, 
în care se prind toţi cei de faţă, iar fata 
joacă în această horă pâinea pe care 
este aşezat cârnatul şi sticla cu vin, 
după care le dăruieşte vătafului cetei 
de „iordănitori”.

La finalul jocului tinerii o invită 
pe fată, dimpreună cu familia ei, 
să ia parte la hora satului ce se va 
desfăşura în centrul comunei. După 
ce sunt vizitate toate fetele de măritat, 
„iordănitorii” fac focul pe care vor 
frige cârnaţii adunaţi, vor fierbe vinul 
şi, împreună cu pâinea, le vor împărţi 
tuturor participanţilor la hora satului, 
horă care se întinde până târziu în 
noapte…

Ce obicei se petrece la 
Ciupercenii Noi
Un alt obicei care se petrece doar la 

Ciupercenii Noi în dimineaţa zilei de Sf. 
Ioan, pe lângă „Iordănit”, îl constituie 
„Bradul” frumos împodobit (de fapt 
crengi de pom) pe care familiile celor 
morţi, care s-au numit Ion, Ioana, 
le duc dimineaţa devreme la cimitir, 
la mormintele celor pomeniţi, le 
aşează lângă crucile acestora, aprind 

lumânări şi dau pomană în amintirea 
lor. Sărbătorile de iarnă, odată cu Sf. 
Ioan, se încheie în majoritatea satelor 
şi comunelor judeţului Dolj.

Numai la Caraula, „Mersul cu Urâţii” 
va finaliza sărbătorile pe data de 8 
ianuarie când, prin această localitate, 
„mascaţi” împreună cu lăutarii satului 
merg pe la casele oamenilor spre a 
alunga spiritele rele întru ferirea de rău 
pe întregul an a familiilor vizitate.

În această zi tinerii care au păzit 
fântânile şi au mers apoi cu Iordănitul 
se îmbracă în nişte costume speciale 
iar pe cap îşi pun fel şi fel de măşti, 
se deghizează în aşa fel încât să nu 
fie recunoscuţi, se fac „urâţi” şi pleacă 
din casă în casă, alungând spiritele 
rele şi speriindu-i pe cei mici, de fapt 
încercând să le dea o lecţie de curaj, 
pentru că cei curajoşi se lasă prinşi 
de „urâţi”, luaţi în braţe, încercând să 
ghicească cine se ascunde sub mască 
şi, într-o veselie generală muzica începe 
să cânte, se întinde hora în curte, iar 
gazda îi cinsteşte cu bucate şi vin, 
bucuroasă că a scăpat de duhurile rele.

Busuiocul, planta cea mai 
importantă de Bobotează
În primul rând acesta este folosit la 

sfințirea caselor, grajdurilor și curților, 
dar în același timp este nelipsit de 
sub perna celei care în noaptea de 
Bobotează vrea să-și viseze ursitul. 
Fetele nemăritate trebuie să fure o 
rămurică din mănunchiul de busuioc cu 
care preotul stropește și să o pună sub 
pernă, în noaptea dinaintea Bobotezei, 
iar fetele care cad pe gheaţă în ziua de 
Bobotează pot fi sigure că se vor mărita 
în acel an, potrivit tradiţiei populare.

Imediat după Bobotează, pe 7 
ianuarie, creștinii sărbătoresc SFÂNTUL 
IOAN sau Sfântul Ioan Botezătorul. 
Acesta, luminat de Duhul Sfânt, l-a 
recunoscut și l-a arătat mulțimilor 
pe Iisus Hristos. Momentul în care 
Mântuitorul a primit botezul este 
consemnat de toți cei patru evangheliști. 
Evanghelistul Matei spune că Iisus a 
venit din Galileea la râul Iordan, unde 
boteza SFÂNTUL IOAN, cerând să fie 
și el botezat.

Tradiția spune că, pe 7 ianuarie, nu 
se consumă vin roșu, acesta amintind 
de martirajul SFÂNTULUI IOAN. În 
popor se spune că SFÂNTUL IOAN 
este protectorul pruncilor. Se spune că 
cine nu este vesel în această zi, va fi 
trist tot restul anului. În zonele de sud 
ale țării se crede că SFÂNTUL IOAN 
BOTEZĂTORUL este unul dintre sfinții 
cei mai apropiați de Dumnezeu.
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HOROSCOP
Lucrurile se misca in felul tau 

si pe masura ce ziua avanseaza, 
vei descoperi ca energia se 
intensifica. Conflictele pot aparea 
in apropierea apusului soarelui, 
dar nu iti fa griji prea multe 
pentru asta. 

Ve i  e x p e r i m e n t a  o 
cantitate intensa de energie 
astazi. Starea ta de vis va fi 
mai activa decat de obicei si 
vei descoperi ca oamenii sunt 
atrasi de tine precum moliile 
la lumina.

Ar trebui sa te bucuri de 
energia intensa de astazi. 

E x p u n e  a d e v a r u l 
i n  f i e c a r e  p r o b l ema  s i 
p r e g a t e s t e - t e  p e n t r u 
informatiile care ar putea fi 
dezgropate. 

E timpul sa te ridici si sa te 
misti. Ai idei extraordinare si viziune 
pentru viitor si toate informatiile de 
care ai nevoie. Acum tot ce trebuie 
sa faci este sa actionezi. Iesirea din 
cutia ta si mai departe in lume in 
general iti va face mult bine. 

A s t a z i  p o t i  m a r c a 
inceputul  unui  nou c ic lu 
pentru tine. Colecteaza si 
consolideaza-ti ideile recente 
s i  concent randu- le  spre 
exter ior.  Este  momentu l 
potrivit sa actionezi.

Prima parte a zilei s-ar putea 
sa te gaseasca lent si indecis, dar 
mai tarziu ar trebui sa fii plin de 
viata si gata de plecare. Ziua de 
astazi marcheaza inceputul unei 
noi perioade in care ar trebui sa-ti 
pui ideile in miscare. 

Fa un dus rece ca incepi 
ziua. Este bine daca lenevesti putin 
dimineata, dar pana seara ar trebui 
sa lucrezi la capacitate maxima. Vei fi 
chemat in actiune indiferent daca vrei 
sau nu asa ca incearca sa observi cat 
de active sunt visele tale in seara asta.

Energiile de astazi vor 
deveni din ce in ce mai intense pe 
masura ce ziua trece. Dimineata, 
s-ar putea sa fii intr-o stare de 
vis. Ia ceea ce ai invatat din 
starea ta sensibila, meditativa si 
impartaseste cu ceilalti.

Ziua de astazi poate incepe 
lent pentru tine, dar pana 
la sfarsitul zilei energia se 
va misca rapid si furioasa. 
Gandurile tale se vor invarti in 
jurul capului tau ca albinele in 
jurul unui stup.

In ultimele cateva saptamani, 
ai simtit ca ti-ai tarat calcaiele si 
s-ar putea ca deciziile sa fi fost 
greu de luat. Exista o schimbare 
majora de energie in seara asta 
care va readuce lucrurile in 
actiune. 

Bucura-te de dimineata 
calma, pentru ca lucrurile vor 
deveni mai nebunesti si mai 
energice pe masura ce ziua trece. 

Emotiile vor creste, iar 
oamenii vor fi mai intelepti decat 
de obicei.

Dimineata s-ar putea sa te 
gaseasca suparat. Vei fi nerabdator 
se faca seara pentru a te linisti dar 
va trebui sa stai departe de certuri. 
Catalizatorul poate proveni dintr-o 
sursa externa asa ca fii atent la 
provocari. 
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04:00 Comori restaurate 
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:00 Sărituri cu 
  schiurile
08:00 Schi Alpin
09:30 Raliraid
10:30 Sărituri cu 
  schiurile
11:30 Schi Alpin
12:30 Biatlon
13:20 Schi fond
15:15 Biatlon
16:35 Schi Alpin
17:00 Sărituri cu 
  schiurile
19:45 Combinata 
  Nordică
20:45 Schi fond
22:00 Raliraid
23:00 Sărituri cu 
  schiurile
00:30 Schi fond
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 Infidelul (AP)
22:30 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
00:00 Știrile 
  Kanal D (R)
01:00 Casa 
  iubirii (R)
05:00 Teo Show (R)
06:45 Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

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

12:15 Emma. (AP)
14:45 Schimb cu Moș Crăciun
16:30 Misterul lui Hailey Dean:
   Un teren mortal
18:15 La bloc 
20:30 Viață, primele semne
22:30 Rechini de Mississippi
00:15 Viață, primele 
  semne (12)

ACASĂ TV

PRO ARENA

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 (R)
19:00 Observator 
20:30 Golden Boy – 
  Dragoste 
  rebela (AP)
23:00 Lunetistul (12)
01:30 Cod Roșu în 
  Serviciile Secrete
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 Ronin: 47 
  pentru 
  răzbunare (12)
22:30 Dezaxat (15)
00:15 Monștri 
  pe roți (AP)
02:15 Răzbunare 
  și adrenalină (15)
04:00 Vorbeşte 
  lumea (R)
06:00 Lecţii 
  de viaţă (R)
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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 2 Români Poiana Mare - circ. JT nr. 1+2, PTA 3 
Români Poiana Mare - circ. JT nr. 1+2

Poiana 
Mare

13.01
09:00 - 17:00 PTA 3 Bistreţ - circ. JT nr. 1, PTA SMA Bistreţul Nou 

- circ. JT nr. 2
Bistreţ13.01

PTCZ Şcoală de ChimieRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 16:00

PTA Miei Slătioara, PTA Milostea 1, PTA Milostea 2, 
PTA IAS Milostea, PTA Sacoti, PTA Gospodărie Apă 
Slătioara (terţ), PTA Casa Pădurarului (terţ), PTA 
Păstrăvărie Milostea (terţ), PTA Cosmorom (terţ), PTA 
Prelucrare Lemn (terţ)

Slătioara09:30 - 16:00

LEA JT PTA Momoteşti 2 - circuitul 1Drăgăşani09:00 - 13:00

10.01

PTCZ Sud 507, PTCZ Laborator Veterinar, PTCZ 
Ostroveni 211, PTCZ Ostroveni 207

Râmnicu 
Vâlcea

08:00 - 18:00

PTA Vaideeni 1, PTA Vaideeni 2, PTA Vaideeni 3, PTA 
Vaideeni 4, PTA Vaideeni 5, PTAB Vaideeni 6, PTA 
PTTR Vaideeni, PTA Izvorul Rece 1, PTAB Izvorul Rece 
3

Vaideeni09:30 - 16:00

PTA Cabană Obârşia Lotrului, PTA Puru (terţ), PTA 
Pensiune Minescu (terţ), PTA Oprescu Obârşia Lotrului 
(terţ), 
PTA IF Obârşia (terţ), PTA Pensiune Lucudas (terţ), 
PTA Pensiune Ionescu (terţ), PTA Bază Tratament 
Obârşia Lotrului (terţ), PTA Hanul Haiducilor (terţ), 
PTAB Pârtie Schi Mioarele 1 (terţ), PTAB Pârtie Schi 
Mioarele 2 (terţ), PTAB Pârtie Schi Mioarele 3 (terţ), 
PTAB Pârtie Schi Mioarele 4 (terţ)

Voineasa11:00 - 17:00

LEA JT Drăgoeşti 2 - circuitul 2Drăgoeşti09:00 - 13:00

Începând cu februarie 2023, facturile CEZ Vânzare 
vor putea fi achitate doar folosind cardul în 
Centrele de Relaţii cu Clienţii ale furnizorului

Terminalele QIWI de încasare 
a plăţilor prin numerar din incinta 
Centrelor de Relaţii cu Clienţii 
CEZ  Vânza re  vo r  f i  r e t ra s e 
d in  cent re  în  luna  ianuar ie . 
Clienţii CEZ Vânzare vor avea în 
continuare la dispoziţie canalele 
tradiţionale de plată care pot 
f i  consultate la https://www.
cezinfo.ro/modalitati-de-plata/.

Plăţile facturilor CEZ Vânzare în 
numerar pot fi efectuate în continuare 
la: terminalele de încasare QIWI, 
punctele Westaco Express din staţiile 
OMV, staţiile Petrom selectate şi 
în magazinele Orange, la sediul 
băncilor BRD, BCR, Unicredit Bank, 
CEC Bank, Garanti Bank, Banca 
Centrală Cooperatistă CREDITCOOP, 
la centrele Un-doi Centru de plăţi, 

prin intermediul Pay Point.
Important! Contul de client My 

CEZ rămâne, de asemenea, un 
serviciu util pentru clienţii CEZ 
Vânzare, astfel încât aceştia să aibă 
la dispoziţie 24/7 toate informaţiile 
necesare despre contractul de 
energie electrică şi gaze naturale. 
Beneficiile utilizării My CEZ sunt:

- Vizualizarea şi descărcarea 
facturilor CEZ Vânzare;

- Efectuarea plăţilor online;
- Vizualizarea situaţiei plăţilor şi 

a restanţelor;
- Transmiterea indexului autocitit;
- Vizualizarea istoricului de 

consum, de facturi şi de plăţi;
- Gestionarea mai multor locuri 

de consum din acelaşi cont de client;
- Solicitarea unei oferte sau încheierea unui contract de energie 

electrică sau gaze naturale;
- Verificarea programului de 

întreruperi programate în alimentarea 
cu energie electrică.

My CEZ poate fi accesat atât în 
varianta web, pe www.mycez.ro, 
cât şi prin aplicaţia disponibilă în 
AppStore sau Google Play. Utilizatorii 
care doresc să îşi activeze contul pot 
să se înregistreze folosind datele de 
client CEZ şi o adresă de email validă.

Reamintim! Pe lângă aplicaţia My 
CEZ, canalele de comunicare oferite 
de CEZ Vânzare pentru a menţine 
eficient dialogul cu clienţii săi:

- Chat-ul online cu un consultant 

CEZ Vânzare, pe www.cezinfo.ro;
- Info Linia CEZ, 0251 929, 

disponibilă pentru solicitarea de 
informaţii comerciale, în fiecare zi, 
de luni până vineri, în intervalul orar 
08:00 - 20:00, în timp ce înregistrarea 
deranjamentelor electrice poate fi 
efectuată non stop;

- Centrele de Relaţii cu Clienţii 
CEZ Vânzare. Suplimentar, clienţii îşi 
pot rezerva vizitele la www.cezinfo.
ro/rezervare-online/;

- Formularul de contact: https://
www.cezinfo.ro/sesizari2-form/  

Divizia Oameni şi Brand
CEZ România
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DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare SUDOKU, Miercuri 04.01.2023

Drama uneia dintre cele mai bune gimnaste 
din România: a stat 8 luni după 2 operații!

Mara Ceplinschi a ratat aproape tot 
anul 2022 din cauza unei accidentări la 
piciorul drept. După două operații, luni 
de recuperare și plâns, sportiva a revenit 
în sală cu gânduri mari: să se califice cu 
echipa la JO de la Paris.

Cea mai bună gimnastă a României în 
2021, Mara Ceplinschi, a avut un 2022 de 
coșmar! În luna mai, Mara s-a accidentat 
și a ratat tot sezonul.

„Am făcut un flick salt pe bârnă și 
mi-am dat degetele peste cap și de acolo 
a pornit totul. M-am operat, am avut o 
perioadă de recuperare, apoi am încercat 
să încep antrenamentele. Doar că durerea 
era acolo și a fost nevoie de următoarea 
operație” - Mara Ceplinschi, componentă a 
lotului național de senioare de gimnastică 
artistică al României.

Sportiva a concurat și accidentată!
„M-am lovit în 17 mai și am mai 

concurat până în august. Am încercat să 
merg și la europene, doar că nu am putut. 
Durerea a fost prea mare și am mers la 
operație” - Mara Ceplinschi, componentă a 
lotului național de senioare de gimnastică 
artistică al României.

După 8 luni de chin, gimnasta a revenit 
la antrenament și vrea să uite cât mai 
repede anul care s-a încheiat.

„Acum sunt foarte fericită, îmi doresc 
ca durerea să nu mai apară, până în 
momentul de față nu am mai avut dureri 
ceea ce mă bucură foarte mult” - Mara 
Ceplinschi, componentă a lotului național 
de senioare de gimnastică artistică al 
României.

2023, an de foc pentru fete
2023 este un an extrem de important 

pentru Mara și colegele ei de la lot! Este 
anul în care luptă să se califice cu echipa 
la Jocurile Olimpice de la Paris!

„Calificarea la JO ar fi pentru noi o 
mulțumire deplină având în vedere cât am 
lucrat, cât ne-am chinuit în sală” - Mara 
Ceplinschi, componentă a lotului național 
de senioare de gimnastică artistică al 
României.

În toate lunile în care a stat departe de 
gimnastică, Mara recunoaște că a suferit 
și a plâns mult, dar i-a avut pe cei dragi 
aproape.

„Mi-a fost foarte greu. Antrenorii 
m-au susținut în fiecare zi, m-au sunat, 

m-au întrebat cum sunt, familia mi-a fost 
aproape, iar fetele au fost tot timpul lângă 
mine” - Mara Ceplinschi, componentă a 
lotului național de senioare de gimnastică 
artistică al României.

În 2021 a participat la primul 
campionat mondial din carieră
Tânăra, care în 2021 a trecut la 

senioare și a reprezentat România pentru 
prima dată la un campionat mondial, 
recunoaște că a renunțat la tot de dragul 
gimnasticii.

„Am plâns de foarte multe ori, dar asta 
m-a făcut mult mai puternică! Nimic nu 
se compară cu momentul în care sunt pe 
podium, cu medalia de gât și mi se cântă 
imnul sau când trec pe lângă antrenorii mei 
după ce câștig și îi văd cu lacrimi în ochi. Nu 
pot să descriu în cuvinte sentimentele pe 
care le am” - Mara Ceplinschi, componentă 
a lotului național de senioare de gimnastică 
artistică al României.

De 5 ani, Mara este la lotul național de 
la Deva, unde se pregătește alături de alte 
10 gimnaste împreună cu antrenorii Gina 
Gogean, Ramona Micu și Florin Uzum și 
coregrafa Mădălina Susan.

A făcut Revelionul în cantonament
Fetele de la loturile naționale de 

gimnastică artistică de senioare și junioare 
ale României au avut 6 zile vacanță, de pe 
22 până pe 27 decembrie, pe 28 dimineață 
au început pregătirea la Deva. Le așteaptă 
un an extrem de greu și plin de competiții 
importante. La începutul lunii martie încep 
Cupele Mondiale, în aprilie Campionatele 
Europene din Antalya, iar în octombrie 
Campionatele Mondiale din Belgia.

Sportivele din echipa națională de 
senioare luptă în acest an să se califice cu 
echipa la Jocurile Olimpice de la Paris din 
2024. România a ratat calificarea la ultimele 
două ediții, Rio 2016 și Tokyo 2020.

SPORTS NET
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FCU Craiova a făcut un super-transfer

Adrian Mititelu a început campania 
de transferuri din această iarnă. 
Patronul alb-albaștrilor a adus la 
FCU Craiova un fotbalist care a fost 
convocat la selecționata olimpică 
a Brazil iei alături de fotbaliști 
precum: Neymar, Gabriel Barbosa 
sau Marquinhos. Este vorba despre 
Matheus Mascarenhas, un fundaș 
stânga de 24 de ani.

Născut în orașul São João de 
Meriti din Brazilia, Matheus a crescut 
în academia celor de la Fluminense, 
echipă la care a și debutat în fotbalul 
mare la vârsta de 18 ani, într-o 
partidă importantă din prima ligă a 
Braziliei, cu Flamengo, încheiată la 
egalitate cu scorul de 2-2, din data 
de 18 iunie 2017.

Matheus a evo luat  pentru 
Fluminense în șase partide, toate în 
campionatul Braziliei, și a reușit să 
înscrie o singură dată, cu Avaí, meci 
care s-a terminat cu victoria trupei la 
care fundașul brazilian evolua (3-0).

Tânărul fotbalist brazilian a evoluat 

pentru Fluminense până în primăvara 
anului trecut însă, în perioada 2018-
2021, Matheus a jucat sub formă 
de împrumut pentru echipe ca: 
Botafogo-SP, Atlético Goianiense, 
Vitória Guimarães și Sampaio Corrêa. 

Din martie 2022 până la finalul 
anului, acesta a fost jucătorul celor 
de la Confiança, club care activează, 
în prezent, în al treilea eșalon din 
Brazilia.

În anul 2015, Matheus a făcut 

parte din lotul selecționatei U17 
a Braziliei la Campionatul sud-
american U17, bifând 2 partide în 
tricoul Seleção și câștigând, de altfel, 
turneul la care a participat.

Noul antrenor CSM Târgu Jiu: „Sunt mulțumit 
și optimist în același timp”

CSM Târgu Jiu va lua parte la 
prima confruntare a anului 2023, sub 
comanda noului antrenor Kresimir 
Basic. Baschetbaliștii au ocazia să 
scape de ghinionul din prima parte 
a sezonului în care au făcut multe 
jocuri bune dar nu au câștigat. Meciul 
contra formației din Miercurea Ciuc 
contează pentru etapa a 13-a din 
Conferința A din Liga Națională.

Antrenorul croat și-a făcut deja 
o viziune asupra lotului și spune 
că este mulțumit de modul în care 

baschetbaliștii grupării gorjene 
au reacționat la antrenamentele 
premergătoare partidei cu Miercurea 
Ciuc și spune că nu are emoții.

„Au fost câteva antrenamente cu 
echipa și o viziune mai bună asupra 
lotului, nu doar după meciul pe 
care l-am văzut live la București, cu 
Rapid. Sunt mulțumit și optimist în 
același timp, pentru că au fost niște 
antrenamente intense în care băieții 
au răspuns foarte bine la ceea ce 
le-am cerut.

Am încercat să ne focusăm și pe 
anumite detalii pe care vrem să le 
schimbăm în perioada următoare. 
Urmează pentru noi o partidă cu echipa 
din Ciuc, pe care trebuie să o tratăm 
cu optimism, pentru că nu este ușor să 

revii de la 0/10. Este important pentru 
noi acest meci din punct de vedere 
al încrederii în forțele noastre pentru 
viitor”, a declarat noul antrenor pentru 
site-ul oficial al echipei.

Claudia GROSU
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Ivan așteaptă să vadă ce poate Neagoe: 
„Sper să facă treabă foarte bună 

la echipa noastră”

CSU Craiova are un nou antrenor. 
Trupa din Bănie a plecat deja în 
Antalya, unde și-a programat trei 
partide amicale, până pe 15 ianuarie. 
Va fi o perioadă grea pentru alb-
albaștri. Aceștia trebuie să se adapteze 
la cerințele lui Eugen Neagoe, dar nici 
pentru tehnician nu va fi ușor, pentru 
că va fi nevoit să cunoască lotul într-o 
perioadă foarte scurtă.

Meciurile care vor fi jucate de CSU 
în Antalya:

10 ianuarie: CSU Craiova - 
Kecskemeti TE (Ungaria)

15 ianuarie: CSU Craiova - Slask 
Wrocław (Polonia)

15 ianuarie: CSU Craiova - Partizan 
Belgrad (Serbia)

Andrei Ivan nu stă cu gândul la 
plecarea în străinătate și vrea să facă 
performanță la Craiova. Atacantul 
formației alb-albastre așteaptă să-l 
cunoască mai bine pe noul antrenor 
și speră ca Neagoe să facă treabă 
bună la CSU.

„(n.r. - Despre Eugen Neagoe) 
Avem un antrenor nou, încă nu l-am 
cunoscut așa bine pe mister, sper 
să facă treabă foarte bună la echipa 
noastră și să dăm totul pe teren”, 
a spus Andrei Ivan, la plecarea în 
cantonament.

Mihăiță Pleșan, despre 
Neagoe: „Are inimă de 

oltean, asta e clar”
Mihăiță Pleșan a vorbit despre 

instalarea lui Eugen Neagoe, pe 
banca alb-albaștrilor. Fostul fotbalist 
de la CSU Craiova este de părere că 
Mihai Rotaru a făcut o alegere bună, 
ținând cont de faptul că antrenorul 
cunoaște foarte bine zona Olteniei și 
este deja conștient de presiunea care 
va fi pusă pe umerii lui.

Totuși, Pleșan spune că nu poate 
să înțeleagă de ce au apărut deja 
contestatari ai mutării făcute de CSU 
în această iarnă. Mulți se așteptau ca 
Rotaru să îl cheme înapoi pe Laurențiu 
Reghecampf sau să numească un 
antrenor străin cu nume, precum 
Zenga.

„Aş vrea să încep cu un lucru. 
Am văzut că nici n-a fost instalat şi 
deja a început să fie contestat. Plus 
comparaţii între el şi Mirel, între el 
şi Reghe… Eu nu cred că trebuie să 
facem comparaţii, că fiecare are stilul 
lui. În primul rând, hai să-l vedem ce 
poate. Dacă-i dăm în cap din prima, 
nu rezolvăm nimic. Asta n-o să înţeleg 
niciodată. Nici nu se instalează bine 
un antrenor şi gata, toată lumea 

vorbeşte. El are inimă de oltean, 
asta e clar. E născut, crescut aici, ştie 
foarte bine cu ce se mănâncă. Eu cred 
că acesta este un atu, ştie foarte bine 
ce înseamnă zona, una total diferită 
faţă de oriunde altundeva ai juca. 
Are nebunia ei, are bucuria ei, are 
supărările ei. Presiunea tribunei e 
foarte mare, bucuria şi tristeţea sunt 
de trei ori mai mari decât în alte părţi. 
Este un antrenor care, din punctul 
meu de vedere, are destul de multă 
experienţă. Toate echipele pe unde a 
fost le-a lăsat puţin mai sus, ceea ce 
contează foarte mult”, a spus Pleşan, 
potrivit gsp.ro.

Cătălin ANGHEL


