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Stocuri suficiente de material 
antiderapant, în Dolj. 
Prefectul - în control

Județul Dolj este pregătit pentru 
viitoare ninsori, în privința materialului 
antiderapant. Cel puțin asta susțin 
reprezentanții Prefecturii Dolj. Peste 
2.700 tone de nisip şi aproape 1.500 
de tone de sare sunt disponibile 
numai la Societatea Pentru Lucrări 
de Drumuri şi Poduri Dolj (SLDPD). 
Acestea sunt completate cu alte mii 
de tone de sare şi sute de tone de 
nisip la nivelul Secției de Drumuri 
Naționale.

Prefectul de Dolj, Dan Diaconu, a 
fost prezent luni în mai multe baze de 
deszăpezire din județ pentru a verifica 
stocurile de materiale antiderapante.

„Prefectul județului Dolj, Dan 
Diaconu, a fost prezent astăzi în 
mai multe baze de deszăpezire din 
județ (Podari, Perişor, Galicea Mare, 
Băileşti), pentru a verifica stocurile 
de materiale antiderapante şi a se 
asigura că sunt suficiente pentru a 
depăşi cu bine perioada sezonului 
rece.

Există stocuri suficiente de 

combustibil şi material antiderapant 
atât în loturile județene cât şi în 
bazele drumurilor naționale din Dolj. 
Acestea sunt suplimentate constant 
prin contractele existente.

Stocuri disponibile la nivelul Secției 
de Drumuri Naționale:

-  1 .792  t one  s a r e  ( s p r e 
aprovizionare încă 1.300 tone)

- 200 tone nisip
- 8 tone motorină
- 9 tone clorură de calciu (spre 

aprovizionare încă 15 tone)
Stocuri disponibi le în acest 

moment la Societatea Pentru Lucrări 
de Drumuri şi Poduri Dolj:

- 2.750 tone nisip
- 1.480 tone sare
- 35 tone motorină
- 46 utilaje proprii
-  36  u t i l a j e  î n ch i r i a t e  l a 

cerere când este nevoie”, potrivit 
reprezentanților Prefecturii Dolj, 
care au menționat şi că drumarii au 
intervenit toată noaptea pe şoselele 
din județul Dolj astfel că nu au fost 
probleme cauzate de poleiul format 
în urma temperaturilor foarte scăzute 
înregistrate pe parcursul nopții.

În acest moment drumurile sunt 
curate şi uscate. Se circulă fără 
probleme atât în Craiova cât şi în 
județ.

La nivelul județului Dolj există 

14 baze de deszăpezire şi puncte de 
sprijin ce aparțin Secției de Drumuri 
Naționale şi 10 loturi ale Societății 
pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri 
Dolj.
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Tinerii cu risc de marginalizare socială 
beneficiază de facilități  

Agenț ia  Județeană pent ru 
Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți 
a anunțat că tinerii cu risc de 
marginalizare socială beneficiază 
de facilități din partea statului. Și 
nu numai ei ci și angajatorii care îi 
încadrează în muncă.

Tinerii cu risc de marginalizare 
socială - persoane cu vârsta cuprinsă 
între 16-26 de ani, care îndeplinesc 
condiţiile legale prevăzute - trebuie 
să se înregistreze la agenţia pentru 
ocuparea forţei de muncă în a cărei 
rază teritorială îşi are domiciliul sau, 
după caz, reşedinţa şi se încadrează 
în una dintre următoarele categorii:

a) se află în sistemul de protecţie a 
copilului sau provine din acest sistem;

b) are dizabilităţi;
c) nu are familie sau a cărui familie 

nu îi poate asigura întreţinerea;
d) are copii în întreţinere;
e) a executat una sau mai multe 

pedepse privative de libertate;
f) este victimă a traficului de 

persoane;
g) se află în executarea unei 

pedepse, a unei măsuri educative sau 
a altor măsuri neprivative de libertate 
dispuse de organele judiciare.

A c o m p a n i a m e n t u l  s o c i a l 
personalizat se realizează de către 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă prin intermediul 
agenţiilor pentru ocuparea forţei 
de muncă teritoriale, în baza unui 
contract de solidaritate, şi constituie 
un ansamblu de servicii care se 
acordă în mod gratuit tinerilor cu risc 
de marginalizare socială.

Cont rac tu l  de  so l idar i ta te 
se încheie între agenţia pentru 
ocuparea forţei de muncă teritorială 
şi tânăr pe o durată de până la 3 
ani, dar nu mai puţin de un an, în 
condiţiile în care, la data încheierii 
contractului de solidaritate, tânărul 
nu a împlinit vârsta de 26 de ani. 
Durata contractului de solidaritate, 
cu excepţia situaţiei în care tânărul a 
împlinit vârsta de 25 de ani, nu poate 
depăşi data la care tânărul împlineşte 
vârsta de 26 de ani. În situaţia 
tinerilor care au împlinit vârsta de 25 
de ani, dar nu au împlinit vârsta de 
26 de ani, contractul de solidaritate 
se încheie pe o perioadă de un an.

Angajatorii care încadrează tineri 
cu risc de marginalizare socială şi care 
beneficiază de acompaniament social 
personalizat în baza unui contract de 
solidaritate, denumiţi angajatori de 
inserţie, beneficiază lunar, conform 
prevederilor legale, pentru fiecare 
persoană din această categorie, din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
de o sumă egală cu salariul de bază 
stabilit la data angajării tinerilor, dar 
nu mai mult de patru ori valoarea 
indicatorului social de referinţă, în 
vigoare la data încadrării în muncă, 
până la expirarea duratei contractului 
de solidaritate.

Pentru acordarea acestor drepturi, 
angajatorii vor încheia cu agenţia 
pentru ocuparea forţei de muncă 
judeţeană, respectiv a municipiului 
Bucureşti, o convenţie potrivit unui 
model prevăzut. Măsura de stimulare 
prevăzută se acordă lunar, de la data 
încheierii convenţiei până la expirarea 
duratei contractului de solidaritate. 
În perioada în care raporturile de 
muncă ale tinerilor încadraţi în baza 
convenţiei sunt suspendate, măsura 
de stimulare nu se acordă. Perioada 
de suspendare a raporturilor de 
muncă face parte din perioada de 
acordare a măsurii de stimulare.

„Dacă la data expirării perioadei 
pentru care a fost încheiat contractul 
de solidaritate angajatorul de inserţie 
menţine raportul de muncă cu tânărul 
cu risc de marginalizare social încadrat, 
atunci beneficiază lunar, conform 
prevederilor legale, pentru această 
persoană, din bugetul asigurărilor 

Polițiștii încep să găsească 
țigări de contrabandă și în 

mediul rural

Polițiștii din cadrul IPJ Mehedinți 
au început să găsească țigări de 
contrabandă și în mediul rural al 
județului. Iar negustorii de astfel 
de țigări încep să fie „cadorisiți” 
cu dosare penale. Un număr de 
6 percheziții domiciliare au fost 
efectuate, pe raza localităților Oprișor 
și Drincea, de către polițiștii din 
cadrul Serviciului de Investigare a 
Criminalităţii Economice, împreună 
cu polițiști din cadrul Poliției Oraș 

Vânju-Mare.
„În urma perchezițiilor efectuate, 

polițiștii au identificat și ridicat în 
vederea continuării cercetărilor 
18.600 țigarete, mărci diferite, 
asupra cărora nu a fost aplicat timbru 
fiscal. În cauză se continuă cercetările 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de contrabandă”, a anunțat IPJ 
Mehedinți.

Iulian Gogonea

pentru şomaj, de o sumă în cuantum 
de 50% din indemnizaţia de şomaj 
cuvenită conform legii, pe care 
tânărul ar fi primit-o dacă raporturile 

de muncă ar fi încetat la acea dată 
din motive neimputabile persoanei”, 
a anunțat AJOFM Mehedinți.
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Râmnicu Vâlcea. Transportul în comun, 
în plină modernizare

Transportul în comun din Râmnicu 
Vâlcea continuă să se modernize. De la 
stații noi de autobuz, până la vehicule 
de transport noi, administrația locală 
vrea să facă din orașul din Vâlcea 
unul modern în ceea ce privește 
transportul în comun.

„Aproape un sfert din vechile 
stații de autobuz au fost înlocuite sau 
sunt în curs de înlocuire cu modelele 
achiziționate în cadrul proiectului cu 
finanțare europeană „Modernizarea 
staţiilor de îmbarcare/debarcare, 
echiparea mijloacelor de transport 
în comun şi dezvoltarea unui centru 
utilat cu un sistem de management 
al traficului general în Municipiul 
Râmnicu Vâlcea”. Au fost montate 
12 stații noi, iar alte 8 sunt în diverse 
stadii de amenajare din totalul de 
89 de astfel de structuri ce urmează 
a fi modernizate cu bani europeni, 
iar acțiunea va fi reluată în forță 

după încheierea episodului de vreme 
deosebit de rece ce marchează această 
perioadă. Noile stații de autobuz sunt 
în patru variante de dimensiuni (cu 
lungimi de 4, 6, 8 şi 12 metri), vor 
fi dotate cu ecrane de informare cu 

prezentarea inclusiv a timpului de 
aşteptare până la următoarea cursă, 
au un iluminat nocturn modern 
şi sunt prevăzute cu camere de 
supraveghere video pentru creşterea 
siguranţei călătorilor; 24 dintre cele 
cu flux mai intens de călători vor fi 
dotate şi cu automate de eliberare 
a biletelor, cu posibilitate de plată 

în numerar sau cu card bancar. 
Simultan, amenajarea bazei ETA de 
pe strada Depozitelor, realizată în 
cadrul proiectului „Alinierea Parcului 
ETA S.A la cerinţele dezvoltării 
durabile”, proiect de asemenea cu 
finanțare europeană, se apropie 
cu pași repezi de final”, potrivit 
reprezentanților Primăriei Râmnicului.Polonez prăduit de hoți în 

Râmnicu Vâlcea

Doi tineri au fost reținuți de 
polițiștii vâlceni după ce ar fi intrat 
prin efracție în locuința unui cetățean 
polonez din Râmnicu Vâlcea. Oamenii 
legii susțin că tinerii ar fi pătruns în 
locuință pe data de 26 ianuarie și ar 
fi furat bani și bunuri în valoare de 
4.000 de lei.

„Polițiștii judiciari ai Poliției 
municipiului Râmnicu Vâlcea au 
descoperit că, în data de 26 ianuarie 
2023, cei doi tineri au intrat prin 
efracție în interiorul unui imobil din 
municipiu, proprietatea unui cetățean 
polonez, de unde au furat două 
telefoane mobile, precum și mai 

multe sume de bani. Prejudiciul a 
fost evaluat la suma de 4.000 de lei, 
oamenii legii reușind să recupereze 
o parte din el. Cercetările sunt 
continuate sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de furt calificat și 
complicitatea la furt calif icat. 
Facem precizarea că, pe parcursul 
întregului proces penal, persoanele 
cercetate beneficiază de drepturile 
și garanțiile procesuale prevăzute de 
Codul de procedură penală, precum 
și de prezumția de nevinovăție”, 
informează IPJ Vâlcea.

Alexandru NICA
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Școli reabilitate prin PNNR

Trei școli din județul Olt, un sediu 
de primărie și o casă de oaspeți vor 
fi reabilitate prin PNNR.

Ministerul Dezvoltării finanțează 
167 de no i  invest i ț i i ,  în  128 
de localități din România, prin 
P lanul  Naț ional  de Redresare 
și Rezi l iență (PNRR) - anunță 
ministrul dezvoltării, Cseke Attila. 
Proiectele, în valoare totală de 
715.848.937,41 de lei, au fost 
depuse în cadrul celei de-a doua 
runde de atragere de fonduri pe 
componentele C5 - Valul Renovării 
și C10 - Fondul Local din PNRR.

Astfel, pentru Valul Renovării, au 
fost aprobate 43 de noi proiecte, în 
valoare totală de 406.627.931,64 

Slatina. Începe distribuirea tichetelor de Paște

lei, depuse de 26 autorități locale 
pentru reabilitarea, modernizarea 
și eficientizarea energetică a unor 
instituții publice și a unor clădiri 
rezidențiale multifamiliale.

Pentru Fondul Local, au fost 
aprobate 124 de noi proiecte, în 
valoare totală de 309.221.005,77 
lei, depuse de 102 de autorități 
locale, pentru proiecte care vizează 
reabilitarea și eficientizarea energetică 
a unor instituții publice (unități 
medicale, de învățământ, instituții 
culturale, clădiri administrative), 
precum și dezvoltarea infrastructurii 
pentru transport verde.

Lista proiectelor finanțate la nivelul 
județului Olt:

- Creșterea eficienței energetice 
moderate la Școala Gimnazială 
Gheorghe Magheru, Caracal, jud. 
Olt, în valoare totală de 7.260.421,31;

- Creșterea eficienței energetice la 
Școala Gimnazială „Aviator Alexandru 
Șerbănescu”, comuna Colonești, 
județul Olt, 2.964.154,58 lei;

- Renovare energetică moderată 
Casă oaspeți, comuna Curtișoara, 
județul Olt, 1.216.592,14 lei;

- Reabilitarea moderată a clădirii 
sediului Primăriei în comuna Seaca, 
județul Olt, 871.203,69 lei;

-Eficientizarea energetică a Școlii 
Gimnaziale Strejeștii de Jos, comuna 
Strejești, județul Olt, 1.719.209,66 
lei.

Primăria Municipiului Slatina 
anunță demararea celui de-al 14-lea 
sezon de depunere cereri pentru 
acordarea de tichete sociale care 
vor fi distribuite cu ocazia Sfintelor 
Pascale.

Potrivit gazetaoltului.ro, se vor 
menține cele nouă puncte de pe raza 
municipiului amenajate și în sezonul 
trecut, puncte unde se vor putea 
depune cererile în perioada 6 - 28 
februarie.

Beneficiari ai acestei măsuri sunt:
- persoane cu handicap grav sau 

accentuat;
- pensionari - fără a se ține seama 

de vârstă și tipul de pensie, dar ale 
căror drepturi obținute din pensie 
sau, după caz, din pensii și/sau 
venituri nete cumulate, sunt cel mult 
egale cu 1.200 lei/lună.

Acordarea tichetelor sociale se va 
face pe bază de cerere scrisă (tip) 
distribuită gratuit, însoțită de fotocopii 
ale următoarelor documente:

Pentru pensionari:
- documente din care să rezulte 

apar tenența la  categor ia  de 
pensionar, respectiv cupon/decizie 
pensie din luna curentă sau cel mult 
luna anterioară depunerii cererii;

- act de identitate al solicitantului, 
care poate fi beneficiarul sau 
reprezentantul legal al acestuia, caz 
în care se vor depune documente din 
care rezulta calitatea de reprezentant 
legal;

- act de identitate al beneficiarului 
în condiți i le în care persoana 

beneficiară este diferită de persoana 
solicitantă.

Pentru persoanele cu handicap 
grav/accentuat:

- documente din care să rezulte 
apartenența la categoria de persoană 
cu dizabilități, respectiv certificatul de 
încadrare în grad de handicap grav/
accentuat;

- act de identitate al solicitantului, 
care poate fi beneficiarul sau 
reprezentantul legal al acestuia, caz 
în care se vor depune documente din 
care rezultă calitatea de reprezentant 
legal;

- act de identitate al beneficiarului 
în condiți i le în care persoana 
beneficiară este diferită de persoana 
solicitantă.

„Tichetele sociale, în valoare 
de 100 lei, vor putea fi utilizate 
pentru achiziționarea de produse 
alimentare, produse de curățenie 
și igienă corporală sau a locuinței, 
produse farmaceutice, articole de 
îmbrăcăminte și încălțăminte.

Reamintim că aceste tichete 
sociale se acordă de două ori 
pe an: cu ocazia sărbătorilor de 
Crăciun și de Paște. De menționat că 
tichetele sociale (100 lei/sărbătoare/
beneficiar) vor fi primite de beneficiari 
direct la domiciliu, prin intermediul 
Poștei Române”, transmite Primăria 
Slatina.

Pentru a veni în întâmpinarea 
cetățenilor, sunt amenajate nouă 
puncte de lucru unde se distribuie și 
se primesc cereri pentru acordarea 

tichetelor sociale, după cum urmează:
a) Primăria municipiului Slatina - 2 

puncte de primire:
- sediul central: str. Mihail 

Kogălniceanu, nr. 1;
- Direcția Generală Economică: 

str. Toamnei, nr. 6;
b) Direcția  de Asistență Socială 

Slatina - 3 puncte de primire:
- sediu central - str. Frații Buzești, 

nr. 6;
- Centrul Comunitar de Asistență 

Medico-Socială: str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 22.

- Clubul Pensionari lor: str. 
Victoriei;

c) Direcția Administrare Patrimoniu 
- 1 punct de primire - str. Unirii, nr. 
2B;

d) Centrul „Complex servicii 
pentru persoane adulte cu dizabilități 
și alte persoane aflate în situații de 
nevoie Slatina” al Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt - 1 punct de primire: 
str. Centura Basarabilor (Progresul);

e) Compania de Apă Olt - 1 punct 
de primire:

- Casieria din str. Artileriei, nr. 2;
f) Loctrans - 1 punct de primire: 

Casieria din b-dul A.I. Cuza.
Alexandru NICA

Olt. Accident pe DN 65 - 
European 574, în afara 
localității Valea Mare

Un accident de circulație s-a 
produs luni, pe Drumul Național 65 
- European 574, în afara localității 
Valea Mare. La fața locului, s-au 
deplasat polițiștii din cadrul Serviciului 
Rutier Olt.

„La data de 6 februarie a.c., în jurul 
orei 08:30, Inspectoratul de Poliție 
Județean Olt a fost sesizat, prin apel 
112, cu privire la faptul că, pe Drumul 
Național 65 - European 574, în afara 
localității Valea Mare, a avut loc un 
accident rutier”, potrivit IPJ Olt.

Din primele verificări, polițiștii au 
constatat faptul că, în eveniment, a 
fost implicat un autovehicul condus 

de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, 
din orașul Scornicești, județul Olt.

În urma evenimentului rutier, 
bărbatul a necesitat îngrijiri medicale, 
fiind transportat la Spitalul Județean 
de Urgență Slatina. Din cauza stării 
de sănătate, bărbatul nu a putut fi 
testat cu aparatul etilotest.

Polițiștii efectuează cercetări 
pentru stabilirea cu exactitate a 
tuturor împrejurărilor în care s-a 
produs evenimentul, fiind întocmit 
un dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de vătămare corporală 
din culpă.

Alexandru NICA
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Se lucrează în Primăria Craiova. Ce s-a 

făcut până acum
Reabil itarea sediului Primăriei 

Craiova, clădire monument istoric, situată 
în centrul orașului, continuă.

Investiția este realizată cu bani 
împrumutați de la Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD), aproape 15 milioane euro.

Potrivit primarului orașului, „au fost 
finalizate elementele de consolidare 
pentru întreaga clădire, s-au efectuat 
compartimentările interioare în proporție 
de 90% și se realizează lucrări pentru 
instalațiile electrice și instalația sanitară. 
De asemenea, luminatorul central al 
clădirii și acoperișul au fost în totalitate 
reabilitate.

Pictura pentru holul central de la 
etajul clădirii a fost recondiționată și 
în prezent se lucrează la elementele 
de decor ale Sălii Nicolae Romanescu, 
lucrându-se manual pentru repararea 
infiltrațiilor”.

De asemenea, Olguța Vasilescu a 
mai precizat că la exterior, lucrările sunt 
realizate în proporție de 90%, urmând a 
fi finalizate prin aplicarea ultimului strat 
de vopsea.

Istoria savuroasă a celor două clădiri
(Sursa: monumenteoltenia.ro)
Atât sediul principal al Primăriei 

Craiova - fosta Bancă a Comerțului, 
cât și clădirea Palace, se bucură de o 
istorie remarcantă, reprezentând două 
monumente de-a dreptul speciale ale 
municipiului.

Palatul Banca Comerțului, clădire 
monumentală ce găzduiește Primăria 
Municipiului Craiova, este unul dintre cele 
mai cunoscute edificii din oraș. Banca 
Comerțului a fost proiectată de arhitectul 
Ion Mincu în 1906 și finalizată în 1916 de 
către elevul acestuia, Constantin Iotzu. 
Clădirea are un interior bogat decorat cu 
stucaturi, vitralii, mozaicuri venețiene și 
grilaje de fier forjat.

La 12 decembrie 1897 (după alte 
surse în 1899), bancherul și omul politic 
liberal craiovean Constantin Neamțu 
înființa la Craiova, sub forma unei afaceri 
de familie, Banca Comerțului. Societatea 
bancară a devenit repede una din cele 
mai importante și de succes bănci cu 
capital românesc din țară, deschizând 
sucursale în mai multe orașe importante.

În 1906, principalul promotor al 
arhitecturii neo-românești, arhitectul Ion 
Mincu, a întocmit proiectul noului sediu 
al instituției. Moartea sa timpurie, la doar 
60 de ani, survenită la 6 decembrie 1912, 
a întrerupt lucrările la construcția băncii, 
care au fost finalizate în perioada 1912-
1916, sub supravegherea arhitectului 
Constantin Iotzu. Pentru finalizarea 
lucrărilor la sediul Băncii Comerțului a 
fost angajat constructorul italian Giovanni 
Battista Peressutti, care a lucrat alături 
de întreprinderea de construcții a lui 

Carlo Dalla Barba. Peressutti lucrase 
deja cu succes la construcția Palatului 
Administrativ și ulterior a contribuit la 
ridicarea în Craiova a numeroase clădiri 
monumentale (printre ele Casa Albă, 
Casa Carianopol - azi Comandamentul 
Jandarmeriei Dolj sau Facultatea de 
Agronomie).

La vremea inaugurării sale, Banca 
Comerțului era una din cele mai 
frumoase clădiri din oraș și chiar din țară, 
impresionând atât prin aspectul exterior, 
cât și prin cel interior, bogat ornamentat 
cu vitralii, candelabre și mozaicuri.

În perioada 1916-1918, în timpul 
ocupației germane în Craiova, în noua 
clădire s-a instalat cartierul general 
german. La plecarea nemților din Oltenia, 
clădirea a fost devastată, așa cum s-a 
întâmplat cu mai multe edificii ocupate, 
printre care Palatul Administrativ, 
Palatul Justiției, Prefectura poliției, 
Școala de meserii, Liceul militar, Liceul 
Carol I, Școala normală de învățători, 
Școala centrală de fete, Școala Lazaro-
Otetelișanu, Palatul poștei, cazărmile, 
Spitalul militar, gara etc.

În 1948, Banca Comerțului a 
făcut obiectul aplicării Decretului nr.  
197/1948 pentru dizolvarea și lichidarea 
întreprinderilor bancare și institutelor de 
credit. Astfel, în Monitorul Oficial nr. 153 
din 21 august 1948 a fost publicat un 
extras din decizia nr. 383/18 august 1948 
a Curții Superioare Bancare, prin care 
s-a decis trecerea în lichidare a Băncii. 
Într-un articol din 2008 de pe blogul 
personal, jurnalistul Marius Pîrlea citează, 
însă, reprezentanți ai municipalității 
craiovene cu privire la istoricul clădirii în 
relație cu revendicarea clădirii de către 
moștenitorii lui Constantin Neamțu: 
„în Buletinul Clădirii nr. 15 întocmit la 
recensămîntul realizat în anul 1948, 
figurează ca proprietar Banca Naţională 
Dolj, iar imobilul avea regimul juridic de 
instituţie publică. Tot în Buletinul Clădirii 
se precizează că Banca Comerţului se 
afla în lichidare, iar construcţia nu avea 
destinaţie de bancă, ci era ocupată de 
Direcţia 3 regională CFR şi Serviciul F3 
Regional CFR, care aveau calitatea de 
chiriaşi din data de 15.11.1945 şi achitau 
chiria Băncii Naţionale a României, 
inclusiv la nivelul anului 1948”.

După 1948, în clădire au funcționat 
mai multe instituții, printre care Filiala 
Academiei de Științe Istorice, Arheologice 
și Etnografice, Comitetul Municipal al PCR 
și Consiliul Popular Municipal.

După cutremurul din 1977, edificiul a 
beneficiat de reparații curente. Din 1989, 
fostul sediu al Băncii Comerțului este 
sediul Primăriei și al Consiliului local al 
municipiului Craiova.

Palatul fostei Bănci a Comerțului 
este o clădire impunătoare, construită 
pe un plan patrulater pe trei niveluri, 

într-un stil eclectic cu vădite elemente 
neo-românești. Conform unui articol 
despre edificiu de pe site-ul arvha.org, e 
posibil ca fațada clădirii să fi fost simetrică 
în proiectul inițial al lui Ion Mincu, iar 
volumul situat în partea dreapta intrării, 
care „asimetrizează într-o oarecare 
măsură compoziția”, să fie o adăugire 
ulterioară, realizată de Constantin Iotzu. 
De asemenea, elementele de arhitectură 
vizibile în partea superioară a fațadei 
principale, deasupra cornișei, aproape 
de acoperiș, e posibil să fi fost proiectate 
de Mincu în urma unei călătorii de studii 
la Istanbul. Constructorii au întrebuințat 
la ridicarea edificiului materiale solide, 
zidărie de cărămidă legată cu mortar 
de ciment, mozaic venețian, stucatură, 
lanternouri, vitralii și învelitoare din 
zinc. Tâmplăria, lamperia și mobilierul 
au fost executate la Viena. La interior 
se remarcă fostul hol al ghișeelor băncii, 
astăzi sala de întrunire a Consiliului 
Local, al cărui plafon casetat are în 
centrul său un elegant luminator, pereții 
decorați și plafoanele pictate, elementele 
spectaculoase de feronerie. Din holul de 
la parter, spre vest se găsește scara de 
acces spre etaj, iar spre est scara de 
acces la subsol.

Construită pe 3 niveluri, clădirea avea 
subsol (Tezaurul Băncii trezoreria, diverse 
depozite, arhiva, locuința intendentului, 
încălzire centrală, uzină electrică 
proprie și atelier mecanic), parter (un 
vestibul, o sală mare, ghișee și birourile 
administrației) și etaj (un vestibul, 
din care, printr-o galerie, se ajunge în 
holul unde se află diverse birouri, sala 
consiliului și cabinetul directorului).

Fostul Hotel Palace, sediu pentru
Oficiul Național de Turism, CEC 
și Banca Comercială Română
Fostul Hotel Palace este o clădire 

de patrimoniu din centrul municipiului 
Craiova, construită la începutul secolului 
al XX-lea (1900 - 1905) după planurile 
arhitectului Otto Hesselmann. Edificiul, 
care a găzduit de-a lungul timpului 
Oficiul Național de Turism, CEC sau 
Banca Comercială Română, este în 
prezent pavilion administrativ al Primăriei 
Municipiului Craiova.

În primele decenii ale secolului 
al XX-lea, în zona centrală a orașului 
Craiova s-au demolat cvartale întregi 
de case pentru a face spațiu viitoarelor 
clădiri monumentale ce împânzesc astăzi 
zona, precum fostul Hotel Palace, Palatul 
Administrativ - azi sediul Prefecturii 
și Consiliului Județean Dolj, Palatul 
Banca Comerțului - azi sediul Primăriei 
Municipiului Craiova, blocul Casa Albă, 
Palatul Jean Mihail sau Palatul Ramuri.

Conform datelor de arhivă existente, 
edificiul fostului Hotel Palace a fost 
construit după planurile arhitectului 

Otto Hesselmann-Carada (1880-1946), 
inginer-arhitect al Craiovei (1907-1910) și 
inginer șef al Primăriei Craiova din 1914. 
Adept al stilului românesc, Hesselman a 
îmbinat în planurile fostului Hotel Palace 
elementele arhitecturale și decorative cu 
cele de nuanță barocă. Clădirea a avut de 
la bun început dublă destinație de bancă 
și hotel, care au funcționat independent, 
având fluxuri de circulație separate.

Pentru a îndeplini utilitatea de hotel, 
clădirea a fost concepută în maniera 
specifică pentru majoritatea hotelurilor 
de început de secol XX din București (ex: 
Casa Capșa, Hotel Athenée Palace, fostul 
Hotel Național). Ca și în cazul acestora, 
hotelul Palace a fost construit pe o parcelă 
de colț, cu două fațade principale și intrări 
și apartamente situate chiar pe colțul 
clădirii. În aceste apartamente de la la 
etajele doi, trei și mansardă erau cazați 
clienții hotelului Palace.

În februarie 1904 era fondată la 
Craiova Banca Olteniei, societate anonimă 
pe acțiuni. Încă de la înființare, banca 
avea două sedii în oraș - unul în str. Unirii 
nr. 23, destinat funcționarilor, și un sediu 
în str. Cuza Vodă nr. 1 (actualul Palace). 
Parterul și etajul întâi al clădirii Palace au 
fost amenajate cu un hol interior mare și 
multe ghișee pentru a servi ca sediu de 
bancă. Activitatea băncii a fost întreruptă 
de declanșarea Primului Război Mondial. 
La 30 mai 1948 banca a intrat în stare 
de inactivitate, iar în 1949 în stare de 
lichidare.

De-a lungul anilor, clădirea a servit 
drept sediu pentru mai multe instituții, 
precum Oficiul Național de Turism, CEC 
sau Banca Comercială Română.

Cutremurele din anii 1908, 1940, 
1977, 1986 și 1990 au afectat structura 
de rezistență a edificiului, însă nu au 
fost efectuate reparații sau lucrări de 
consolidare.

În anul 2004, în clădirea fostului Hotel 
Palace s-au mutat birourile Primăriei 
Craiova, care a preluat-o gratuit de la 
Direcția Generală a Finanțelor Publice 
(DGFP) Dolj, prin semnarea unui protocol 
cu Ministerul Finanțelor Publice, care era 
titularul de contract.
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Primul pacient cu probleme la 
coloană operat în premieră la Spitalul 

Județean de Urgență Târgu Jiu

O echipă de medici formată din 
Dr. Dragoș Coldușu, neurochirurg, 
și Dr. Bogdan Niculescu, ortoped, 
dar și medici anesteziști, alături de 
asistenți medicali din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu au 
efectuat o nouă operație în premieră. 
Este vorba despre primul pacient cu 
probleme la coloană operat la Spitalul 
Județean de Urgență Târgu Jiu.

Conducerea unității medicale 
transmite felicitări tuturor.

„Pe 1 februarie 2023 am realizat 
prima operație pe coloană. Totul a 
decurs excelent, motiv pentru care 
mulțumesc tuturor celor implicați de 
la echipa de anesteziști, ortopezi, 
până la întreg personalul de la sală. 
Cu toții au fost la înălțime și au 
dovedit că se poate realiza ceva când 
este voință.

Mulțumesc în special dr. Niculescu 
Bogdan care m-a asistat în această 
operație și care practic a pus bazele 
acestui proiect în urmă cu un an când 
m-a invitat să văd condițiile de la Tg. 

Jiu și mi-a propus o colaborare.
Legat de caz, pacienta era chinuită 

de mult timp de o hernie de disc 
lombară asociată cu o formațiune 
tumorală benignă crescută din faceta 
internă a articulației stângă la nivelul 
L3/4 ce nu dădeau voie nervilor să 
funcționeze.

Durerile avansaseră și erau 
însoțite de amorțeli și parestezii iar 
în ultimul timp începuse să acuze și 
o slăbiciune musculară în membrul 
inferior drept.

După ce am încercat toate 
metodele de a scăpa pacienta de 
operație, neavând rezultate atât de 
satisfăcătoare, am hotărât că ultima 
soluție este operația, care a decurs 
cum mi-am dorit, fără incidente, 
structurile nervoase au fost eliberate.

Fiind o operație minim invazivă 
făcută sub microscop operator, 
lezarea structurilor musculare și 
osoase a fost minimă astfel încât 
pacienta s-a putut ridica din pat 
în prima zi post operatorie și mi-a 
povestit că durerile și amorțela au 
dispărut și că își simte piciorul liber 
din nou.

Am urmărit-o încă o zi până pe 

3 februarie, apoi neavând acuze, a 
dorit să meargă acasă, așa că vineri, 
a doua zi după operație, i-am făcut 
externarea.

Acum am reușit să deschid acest 
drum, dar scopul este să dezvolt 
ce am început, și fiindcă acum 
spitalul dispune de instrumentar și 
aparatură de top, practic aceleași 
cu care am lucrat în Germania, 
dorința mea e de a mări acest 
compartiment de neurochirurgie 
ș i  împreună cu alț i  colegi să 
putem asigura gărzi și operații de 
urgență precum și monitorizarea 
pacienților neurochirurgicali de 
către un medic neurochirurg 
24h/24h.

Singur într-un compartiment de 
neurochirurgie nu este ușor, dar fac 
tot ce pot pentru a ajuta.

Trebuie înțeleasă necesitatea și 
importanța existenței unei astfel 
de specialități în Tg. Jiu, nu numai 
din punct de vedere operativ, cât 
și din punct de vedere consiliar și 
al consulturilor interdisciplinare, 
având în vedere că alte clinici 
neurochirurgicale sunt la distanțe 
considerabile de oraș. Mulțumesc 

Utilaje agricole, furate de 3 gorjeni
Trei gorjeni, în vârstă de 18 și 

19 ani, ar fi furat mai multe utilaje 
agricole dintr-o clădire nelocuită din 
Crasna.

„La data de 10 decembrie a.c., 
polițiștii din cadrul Poliției Orașului 
Novaci și Secției 9 Poliție Rurală 
Novaci au depistat în trafic, pe DJ 
665 Crasna, un autoturism condus de 
către un tânăr de 19 ani, din comuna 
Crasna, în care se afla în calitate de 
pasager și un tânăr de 18 ani, din 
orașul Novaci, care tracta o remorcă, 
în care se aflau mai multe ansamble 
provenite de la un tractor agricol, 
ce fuseseră sustrase dintr-o clădire 
nelocuită de pe raza localității Crasna.

De  a s emena ,  î n  s p a t e l e 
autoturismului condus de către 
tânărul de 19 ani se afla un alt 
autoturism condus de către un 
alt tânăr de 18 ani, din municipiul 
Târgu Jiu, care fusese utilizat de 
către cei doi tineri pentru a sustrage 
ansamblele respective.

În cauză, polițiștii au întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt calificat. În urma 
continuării cercetărilor, polițiștii au 
stabilit faptul că, în seara zilei de 10 
decembrie a.c., tânărul 18 ani, din 
municipiul Târgu Jiu i-ar încredințat 
autoturismul tânărului de 18 ani din 
orașul Novaci, pe care l-a condus 
pe raza orașului Novaci, deși avea 
cunoștință despre faptul că acesta nu 
posedă permis de conducere pentru 
nicio categorie de vehicule.

Totodată, din verificările efectuate, 
polițiștii au stabilit faptul că tânărul 
de 19 ani, din comuna Crasna 
nu deține permis de conducere 
corespunzător categoriei din care 
face parte ansamblul de vehicule 
condus pe DJ 665 Crasna.

Polițiștii au extins cercetările și 
sub aspectul săvârșirii infracțiunilor 
de conducere pe drumurile publice 
a unui vehicul, de către o persoană 
care nu posedă permis de conducere 

pentru nicio categorie de vehicule, 
conducere pe drumurile publice a 
unui vehicul de către o persoană al 
cărei permis nu este corespunzător 
categoriei din care face parte vehiculul 

condus și încredințare a unui vehicul 
unei persoane care nu posedă permis 
de conducere”, potrivit IPJ Gorj.

Claudia GROSU

Tânăr fără permis de 
conducere, depistat la volan
Un tânăr de 18 ani a fost reținut 

de polițiștii din cadrul Poliției Orașului 
Novaci pentru 24 de ore, urmând să 
fie prezentat Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Novaci, cu propuneri legale.

„La data de 5 februarie a.c., 
polițiști din cadrul Poliției Orașului 
Novaci în timp ce se aflau în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu 
privind supravegherea traficului 
rutier pe DN 67 C Novaci au efectuat 
semnalul regulamentar de oprire al 
unui autoturism, al cărui conducător 
auto și-a continuat deplasarea.

Polițiștii au pornit în urmărirea 

autovehicului, găsindu-l abandonat 
pe un câmp. Ulterior, polițiștii 
l-au depistat pe conducătorul 
autoturismului, stabilind că este 
vorba despre un tânăr de 18 ani, din 
orașul Novaci, care nu deține permis 
de conducere pentru nicio categorie 
de vehicule.

În cauză, polițiștii au întocmit 
dosar penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducere pe drumurile 
publice a unui vehicul de către o 
persoană care nu posedă permis de 
conducere”, potrivit IPJ Gorj.

Claudia GROSU

tuturor pentru susținerea acestui 
proiect!”, a transmis Dr. Dragoș 
Coldușu, neurochirurg la SJU Târgu 
Jiu.
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HOROSCOP
Lucrurile ar trebui sa mearga 

bine pentru tine in aceasta zi, asa 
ca nu pierde oportunitatile la care te 
astepti. E o sclipire in ochii tai care 
este inconfundabila si vei descoperi 
ca problemele cu privire la dragoste 
sunt destul de puternice. 

Planurile unor prieteni te vor 
face sa cauti sa imprumuti o suma 
de bani pentru a putea contribui 
si tu la activitatile planuite. Nu te 
panica deoarece o ruda mai a 
propiata te va ajuta fara sa stea 
prea mult pe ganduri. 

Vei avea sansa sa participi la un 
eveniment caritabil unde vei intalni 
anumite persoane cu care poate 
vei colabora in viitor. La serviciu vei fi 
nevoit sa faci ore suplimentare pentru 
a putea recupera unele intarzieri pe 
care le-ai avut in urma cu cateva zile.

La locul de munca ti se cere sa 
faci anumite eforturi pentru a putea 
obtine o sansa la avansarea dorita. 
Daca te vei concentra pe munca pe 
care o ai de facut si vei pune toate 
detaliile la locul lor in timp util, vei avea 
parte de rezultatul pe care il asteptai.

A t r a c t i v i t a t e a  s i 
sociabilitatea ta te vor ajuta sa 
evoluezi pe plan profesional. 

Ve i  s t ra luc i  l a  o r i ce 
ocazie sociala vei intalni in 
aceasta zi, fie ca esti gazda 
sau oaspete.

In aceasta zi ai toate 
sansele sa obtii unele beneficii 
financiare datorita muncii pe 
care ai depus-o. Incearca sa nu 
te lasi cuprins de entuziasmul 
succesului deoarece risti sa dai 
gres in unele activitati. 

Dorinta de a scrie gandurile pe un 
anumit subiect la care te-ai gandit sau nu, 
va putea fi motivul de cercetare pentru 
aceasta zi. Daca te-ai gandit la incercarea 
de a publica un articol intr-o revista 
cu privire la acest subiect, acesta este 
momentul potrivit pentru a putea incepe. 

Te gandesti sa faci o schimbare 
in viata ta. Poate fi vorba despre un 
nou loc de munca sau te gandesti sa 
iti deschizi propria afacere. Incearca 
totusi sa ai grija la cheltuielile pe care 
vrei sa le faci deoarece risti sa pierzi 
o suma importanta de bani.

In aceasta zi vei simti 
nevoia sa te eliberezi de toata 
tensiunea acumulata si vei dori 
sa te plimbi pe strazi strigand. 
De aici, anumite dorinte pe 
care le-ai ocolit ar putea sa iti 
trezeasca interesul. 

Rezultatele muncii depuse in 
ultima perioada vor incepe sa se vada. 
Sunt sanse sa primesti o suma de bani 
ce te va ajuta sa rezolvi unele dorinte 
pe care le aveai. Incearca totusi sa nu 
iei nici o hotarare fara sa te sfatuiesti 
cu partenerul de viata.

In ultima vreme ai fost preocupat 
cu unele intrebari existentiale ce te-au 
facut sa pierzi anumite momente 
placute din viata. Acum esti mult mai 
in ton si prezent in viata de zi cu zi si 
mai capabil sa recunosti bucuria pe 
care o poti gasi in fiecare moment.

Astazi vei descoperi ca unele 
atractii si sentimente pentru o 
anumita persoana sunt foarte 
intense. 

Vei avea tendinta sa 
atragi atentia asupra ta datorita 
sensibilitatii de care dai dovada.
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13:00 Ce spun românii 
14:00 Războiul depozitelor 
15:00 Ridiculozaurii 
16:00 M.A.S.H
17:00 Familia Bundy 
18:00 Seinfeld 
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 FA Cup: Rezumate
21:45 FA Cup : Sheffield 
  United - Wrexham
23:45 Aşii amanetului 
00:45 FA Cup: Rezumate (R)
01:45 FA Cup : Sheffield 
  United - Wrexham (R)
03:00 Rezidentul 
04:00 Lista neagră 

08:00 Povestea de 
  pe insula (R)
09:00 Trei surori (R)
10:00 Sa invingi 
  destinul (R)
12:00 Mama vitregă – 
  iubirea schimbă tot 
13:00 Cununa de 
  lacrimi – povestea 
  continua 
15:00 Reteta 
  fericirii 
17:00 Sa invingi 
  destinul 
18:00 Si bogatii 
  plang uneori 
19:00 Iubirea are 
  numele tau 
21:00 Povestea de 
  pe insula 
22:00 Trei surori 
23:00 Dragoste în 
  alb-negru 
00:00 Mama vitregă – 
  iubirea 
  schimbă tot (R)
01:00 Povestea de 
  pe insula (R)
02:00 Trei surori (R)
03:00 Cununa de 
  lacrimi – 
  povestea
   continua (R)
05:00 Dragoste în 
  alb-negru (AP)
06:00 Iubirea are 
  numele tau (AP)

07:00 Starea naţiei (R)
08:00 Focus 
09:00 Teleshopping
09:30 Exclusiv 
  VIP (R)
11:00 Teleshopping
13:00 Doar pentru 
  iubire (AP)
14:00 Focus 
15:30 Exclusiv VIP 
17:30 Flash monden 
17:55 Sport
18:00 Focus 18 
19:15 Primii castiga - 
  quiz show 
20:00 Marele 
  escroc (12)
22:00 Starea naţiei 

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

09:00 Tradiţii de la bunica 
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Dragostea găsește o cale 
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Baronii (AP)
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo 
15:45 Vouă 
16:15 Baronii (AP)
17:15 Don Matteo
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2 
20:00 Dragostea găsește o cale 
21:00 Pasari ucigase (12)
23:00 Justiție la limita legii (12)
01:00 Fosta mea iubire 
02:45 Albumul Naţional 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)
06:00 Vouă 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini 
  pe alese 
09:00 Cum se 
  fabrică ? 
09:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la licitaţie 
11:00 Căutătorii de 
  aur din Marea Bering 
12:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
13:00 Maşini pe alese 
14:00 Goana după aur: Freddy
   Dodge, salvatorul minelor 
15:00 Hoteluri imposibile:
   Confruntarea 
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 Goana după aur 
22:00 Indigenii din Alaska 
23:00 Goana după aur 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
01:00 Indigenii din Alaska 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 

HBO EUROSPORT

07:15 Schi alpin: Campionatul
   Mondial Courchevel 
08:00 Ciclism: Seria Pro - Turul
   Comunităţii valenciene 
09:30 Ciclocros: Campionatul
   Mondial Hoogerheide 
10:15 Schi alpin: Campionatul
   Mondial Courchevel 
19:30 Călărie: Cupa Mondială
  Bordeaux 
20:30 Navigaţie: 
  În culisele Alinghi 
21:00 Ciclocros: Campionatul 
  Mondial Hoogerheide 
22:00 Schi alpin: Campionatul 
  Mondial Courchevel 
23:30 Patinaj viteza pe pista
   scurta: CM Dresda 
01:30 Ciclocros: Campionatul
   Mondial Hoogerheide 
02:30 Schi alpin: 
  Campionatul 
  Mondial Courchevel 

07:00 Aripi 
  frante (AP)
09:00 Știrile 
  Kanal D 
10:00 Casa   
  iubirii 
12:00 Știrile 
  Kanal D 
13:00 În căutarea 
  adevărului 
15:00 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Totul pentru 
  familia mea (AP)
23:00 40 de intrebari 
  cu Denise Rifai (R)
01:30 Știrile 
  Kanal D (R)
02:30 Casa iubirii (R)
05:00 Știrile Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP

ANTENA 1

KANAL D

07:15 Marmaduke (AP)
09:00 La bloc

11:15 Jack si Sarah (AP)
13:30 Austenland (AP)
15:30 În căutarea lui Forrester
18:15 La bloc
20:30 Amnezia (12)
22:30 Cartea lui Eli (15)
00:45 Amnezia (12)
02:45 La Maruţă (R)
04:30 La bloc 

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

12:00 Observator 
14:00 Mireasa 
16:00 Observator 
17:00 Prețul 
  cel bun 
19:00 Observator 
20:30 America 
  Express – 
  Drumul Aurului 
00:00 Observator 
00:30 Golden Boy – 
  Dragoste rebela
01:30 Tata în război 
  cu... tata (AG)
04:00 Prețul 
  cel bun (R)
06:00 Observator 

07:00 Ştirile 
  Pro Tv 
10:30 Vorbeşte 
  lumea 
13:00 Ştirile 
  Pro Tv 
14:00 Lecţii 
  de viaţă 
15:00 La Maruţă 
17:00 Ştirile 
  Pro Tv 
18:00 Batem 
  palma? 
19:00 Ştirile 
  Pro Tv 
20:30 Survivor 
  România 
23:30 Ştirile 
  Pro Tv 
00:00 Greenland (12)
02:30 Doctor 
  de bine 
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 13 IANUARIE – 19 FEBRUARIE 2023

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

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 13 FEBRUARIE – 19 FEBRUARIE 2023

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

14.02

09:00 - 17:00
PTA 2 Secu - circ. JT nr. 1+2, PTA Comanicea - circ. 
JT nr. 1Secu

09:00 - 17:00 PTAB Blocuri IşalniţaIşalniţa

PTCZ Brutărie CălimăneştiCălimăneşti09:00 - 15:00
PTA IAS MilcoiuMilcoiu09:00 - 16:00

14.02 PTA Mădulari 3, PTA Mădulari 4, PTA Dimuleşti, PTA 
Sonda 4342 Mamu (terţ)

Mădulari09:30 - 17:30

PTA Sârbi, PTA Pompe Apă Șuşani (terţ)Șuşani09:30 - 17:30

09:00 - 17:00 PTA 1 Suharu, PTA Viorica (Deznăţui), PTA 1 
Gubaucea, PTA 2 Gubaucea, PTA 1 Bucovicior, PTA 2 
Bucovicior, PTA 1 Bechet (Orodel)

Vela, 
Orodel

09:00 - 17:00 PT Vinalcool SegarceaSegarcea
09:00 - 17:00 PT Uscătorie Tutun DesaDesa

09.02

09:00 - 17:00

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

Cetate

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

Bistreţ

09:00 - 17:00

PTA IAS Răcari, PTA Răcarii de Sus, PTA Răcarii de 
Jos, PTA CRR Răcari, PTA Meteu, PTA Piscani, PTA 
Almăjel, PTA Moară Tatomireşti, PTA 1 Tatomireşti, 
PT terţi: PTA SA Răcarii de Sus, PTA Staţie Epurare 
Canalizare Răcarii de Jos, PTA SC INAR, PTA CFR 
Răcarii de Sus, PTA COLBUS, PTA Staţie Pompare 
Tatomireşti

Filiaşi, 
Brădeşti, 
Almăj

09:00 - 17:00 PTA 4 Afumaţi - circ. JT nr. 1+2Afumaţi

09:00 - 17:00 PTA 1 Cornu - circ. JT nr. 1Orodel

09:00 - 17:00 PTA 1 Dobridor, PTA 2 Dobridor, PTA 1 Unirea, PTA 2 
Unirea, PTAb 2 Unirea, PTA 3 Unirea, PTA 4 Unirea, 
PTA 5 Unirea, PTA 6 Unirea, PTA 7 Unirea, PT terţi: 
PTA SMA Dobridor, PTA Primaria Unirea Epurare, PTA 
CAP Unirea, PTAB Gospodăria de Apă Unirea, PTA 
Moară Unirea

Moţăţei, 
Unirea

09:00 - 17:00 PT terţi: PTA Parc 3 Brădeşti, PTA Staţie Epurare 
AlmăjArţarului, Gheorghe Doja, Buziaş, zona 
blocurilor: M11, M12, M15 a, M15b, M13, M14, M18, 
M19, M20, M21,  M22, M23, M24, M25, M26, M27, 
M28, M29, M30, M31, M32

Almăj, 
Brădeşti

09:00 - 17:00 PT terţi: PTA Sonda 209, PTA Sondă 1448, PTA 
Sondă 2033, PTA Sondă 1549

Almăj, 
Brădeşti

09:00 - 17:00
PT 540 - străzile: Dealul Spirei, Arţarului, Gheorghe 
Doja, Buziaş, zona blocurilor: M11, M12, M15 a, M15b, 
M13, M14, M18, M19, M20, M21,  M22, M23, M24, 
M25, M26, M27, M28, M29, M30, M31, M32

Craiova

Ministerul Sportului desfăşoară pe 
timpul vacanţei şcolare a treia ediţie a 
proiectului „Hercules”

Ministerul Sportului a anunţat că 
pe timpul vacanţei şcolare din această 
lună va desfăşura proiectul „Hercules” 
prin care elevii cu vârste între 6 şi 
15 ani vor primi cursuri gratuite de 
iniţiere în diferite discipline.

„A treia ediţie a Proiectului Hercules 
nu mai reprezintă o surpriză, ci o 
promisiune îndeplinită, după ce am 
obişnuit deja copiii cu oportunitatea 
de a face sport în vacanţele şcolare. 
La ediţiile anterioare am avut peste 
11.500 de participanţi la nivel naţional 
şi sunt convins că perseverenţa este 
cheia succesului. Vom continua să 
oferim această deschidere în fiecare 
vacanţă şi să atragem tot mai mulţi 
copii către sport. Este un proiect 
la care ţin foarte mult şi cred că el 
poate contribui la creşterea bazei 
de selecţie şi de performanţă, dar 
şi la o tânără generaţie mai activă 
şi mai sănătoasă. Sportul şcolar 
este un pilon important al Strategiei 
Naţionale pentru Sport şi îmi doresc 
să-l dezvoltăm în continuare”, a 
declarat ministrul Eduard Novak, 
potrivit unui comunicat de presă.

Pentru această a treia ediţie a 
proiectului 34 de direcţii judeţene, 
alături de federaţi i le sportive 
naţionale, au confirmat până în acest 
moment implicarea în proiect.

Printre disciplinele sportive în 

care elevii se pot iniţia în vacanţa 
şcolară din februarie se numără: 
tenis de masă, taekwondo, nataţie, 
gimnastică artistică şi ritmică, karate, 
atletism, box, lupte greco-romane, 
mini rugby, nataţie, fotbal, baschet, 
orientare, radio-orientare, handbal, 
şah, dans sportiv, judo, schi, hochei 
pe gheaţă, kempo, ju-jitsu, darts, 
volei, scrimă, nataţie şi handbal 
pentru copii cu nevoi speciale, arte 
marţiale, patinaj, tir cu arcul etc.

Cursurile de iniţiere vor fi susţinute 
de peste 150 de antrenori cu bogată 
experienţă, în directă colaborare cu 
federaţiile sportive naţionale, copiii 
având posibilitatea de a încerca astfel 
mai multe sporturi.

Judeţele care vor avea vacanţă în 
perioada 13-17 februarie sunt Argeş, 
Bihor, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, 
Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, 
Teleorman, Prahova, iar cele care 
vor avea vacanţă în perioada 20-
24 februarie - Constanţa, Tulcea, 
Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Dolj, Mehedinţi, 
Caraş-Severin, Timiş, Vâlcea Buzău, 
Brăila, Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, 
Neamţ, Iaşi, Botoşani, Satu Mare, 
Sălaj, Maramureş, Arad, Timiş, Alba, 
Sibiu. Braşov, Covasna, Harghita, 
Mureş.

Vera IONESCU
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Giovanni Piccolomo a semnat cu 
FCU Craiova

FCU Craiova a anunțat faptul că 
mijlocașul ofensiv, cu dublă cetățenie, 
atât braziliană, cât și italiană, Giovanni 
Piccolomo, a semnat cu gruparea 
alb-albastră un contract valabil până 
la finalul sezonului, cu opțiune de 
prelungire pentru încă doi ani.

Giovanni este un produs al 
academiei lui Corinthians, echipă la 
care și-a făcut debutul în vara anului 
2012, într-o partidă câștigată în fața 
lui Internacional, scor 1-0.

În vârstă de 28 ani, Giovanni este 
cunoscut datorită faptului că poate 
lovi mingea foarte bine cu ambele 
picioare. De-a lungul timpului, până 
în 2017, acesta a fost împrumutat de 

România a debutat cu victorie în REC2023

Naționala de rugby a României 
a învins în primul meci din Rugby 
Europe Championship, sezonul 2023, 
Polonia, cu 67-27 (38-10). Stejarii 
au marcat 11 eseuri, față de trei 
ale adversarilor, obținând astfel și 
punctul bonus ofensiv. Cinci jucători 
au debutat pentru România în această 
partidă: Ciprian Chiriac, Thomas 
Crețu, Alin Conache, Alexander Dinu 
și Robert Irimescu.

România a început în forță meciul 
disputat pe Stadionul Național de 
Rugby Arcul de Triumf, după primele 
6 minute de joc conducând cu 
12-0, în urma celor două eseuri 
marcate de Simionescu și Antonescu, 
ultima încercare transformată de Paul 
Popoaia. În minutul 9, Polonia are 
șansa de a pune primele puncte pe 
tabelă dintr-o lovitură de pedeapsă, 
însă balonul trimis de Dawid Banaszek 
de la distanță mare, aproape de la 
centrul terenului, nu ajunge la buturi.

Stejarii continuă să domine jocul, 
însă incursiunile spectaculoase ale 
lui Marius Simionescu și Atila Septar 

Corinthians la diferite echipe precum: 
Ponte Preta, Portuguesa, São Bento, 
Atletico Paranaense, Tigres do Brasil 
și São Bento.

„În ultimul sezon, Giovanni a 
jucat 35 de meciuri pentru Sport 
Recife în toate competițiile, reușind 
să înscrie 3 goluri și să ofere 4 pase 
de gol. La începutul carierei sale, 
mijlocașul cu dublă cetățenie a 
fost convocat la selecționata U20 a 
Braziliei, pentru care a jucat în trei 
partide de pregătire, și a fost coleg 
cu Alisson Becker, Anderson Talisca 
sau Danilo Barbosa. Aflat la prima 
sa experiență în Europa, Giovanni 
va îmbrăca tricoul cu numărul 7 la 
Craiova. Mult succes în tricoul alb-
albastru, Giovanni!”, este mesajul 
clubului din Bănie.

sunt oprite in extremis de apărarea 
poloneză. Minutele bune de joc 
ale jucătorilor lui Eugen Apjok 
sunt concretizate în două noi 
eseuri în 2 minute, unul marcat de 
Tudor Butnariu, foarte bine deschis 
de Cristi Chirică, cel din urmă 
trecându-și la rându-i în cont eseul 
următor. După o acțiune frumoasă 
pe treisferturi, Paul Popoaia găsește 
breșa, e placat cu o palmă înainte 
de a ajunge în terenul de țintă, 
Chirica, venit la suport, culcă 
balonul în terenul de țintă. Popoaia 
transformă pentru a duce scorul la 
24-0, în minutul 16.

Polonia pune primele puncte pe 
tabelă în minutul 20, Peter Hudson 
marcând un eseu, transformat 
de Dawid Banaszek, 24-7. Până 
la pauză, Stejarii mai reușesc 
două eseuri, unul prin Gheorghe 
Gajion, care finalizează o fază 
spectaculoasă, avându-i ca autori 
pe Hinckley Vaovasa și Vlăduț 
Popa, care au făcut o cursă în 
doi pe tot terenul, ca apoi Taylor 
Gontineac să își treacă și el numele 
pe lista marcatorilor. Ionel Melinte 
a transformat ambele eseuri, 38-
7. În ultimele minute de joc ale 
primei părți, Polonia intră pentru 
prima dată în 22-ul României și 
iese cu o penalitate, transformată 
de Banaszek, 38-10.

Repriza secundă începe din nou 
cu jocul în forță al României, care 
pune încă două eseuri pe tabelă 

în primele cinci minute: unul prin 
Vaovasa, transformat de Melinte și 
încă unul prin Popoaia, căpitanul 
Mihai Macovei oferindu-i balonul 
pentru încercare, 50-10.

Polonia mută jocul în 22-ul 
nostru și, după mai multe momente 
de presiune, Thomas Fidler culcă 
balonul în terenul de țintă, Banaszek 
transformă pentru 50-17. Două 
minute mai  târz iu,  d i ferența 
este refăcută pe tabelă, Taylor 
Gontineac reușind dubla după o 
cursă spectaculoasă, rezistând la mai 
multe placaje. Melinte transformă 
pentru 57-17. Oaspeții nu renunță 
la luptă și reușesc să mai pună încă 
trei puncte pe tabelă, 57-20.

Finalul de meci aduce noi puncte 
de ambele părți, pentru România 
marcând debutanții Robert Irimescu 
și Alexander Dinu, ultimul primind 
o pasă excepțională de peste 30 
metri de la Vaovasa, 67-20. Polonia 
închide tabela după ce Tomasz 
Pozniak a reușit o intercepție la 
pasa dintre Vaovasa și Popa și, 
după o cursă pornită din propriul 
22, culcă balonul în terenul de țință. 
Banaszek transformă pentru 67-27, 
scor final.

În următorul meci, România va 
întâlni Belgia, pe 11 februarie, la 
Bruxelles.

România: 1. Ciprian Chiriac (SCM 
USV Timișoara), 2. Tudor Butnariu 
(CSA Steaua), 3. Gheorghe Gajion 
(Stade Montois), 4. Marius Antonescu 

(Bourg en Brese), 5. Marius Iftimiciuc 
(Periguex), 6. Mihai Macovei (C) (RC 
Bassin d’Arcachon), 7. Vlad Neculau 
(SCM USV Timișoara), 8. Cristi 
Chirică (RC Hyeres Caraqueiranne 
La Crau), 9. Alexandru Țiglă (CSM 
Știința Baia Mare), 10. Vlăduț Popa 
(CSA Steaua), 11. Marius Simionescu 
(SCM USV Timișoara), 12. Taylor 
Gontineac (Rouen), 13. Atila Septar 
(RC Toulon), 14. Nicolas Onuțu (CS 
Vienne), 15. Paul Popoaia (CSM 
Știința Baia Mare) Rezerve: 16. 
Robert Irimescu (New York United), 
17. Alexandru Savin (CSA Steaua), 
18. Thomas Crețu (Stade Francais), 
19. Alexander Dinu (Massy), 20. 
Florian Roșu (CSM Știința Baia 
Mare), 21. Alin Conache (SCM USV 
Timișoara), 22. Ionel Melinte (RC 
Hyeres Caraqueiranne La Crau), 
23. Hinckley Vaovasa (CSA Steaua). 
Antrenor: Eugen Apjok.

Polonia: 1. Jake Wisniewski, 2. 
Grzegorz Buczek, 3. Sylwester Gaska, 
4. Michal Kruzycki, 5. Jakub Malecki, 
6. Jan Cal, 7. Siokivaha Halaifonua, 8. 
Piotr Zeszutek (C), 9. Dawid Plichta, 
10. Jedrzej Nowicki, 11. Dominik 
Morycki, 12. Dawid Banaszek, 13. 
Peter Hudson, 14. Robert Wojtowicz, 
15. Ross Cooke, 16. Dominic Mohyja, 
17. Quentin Cieslinski, 18. Thomas 
Fidler, 19. Arthur Klis, 20. Kacper 
Palamarczuk, 21. Sam Stelmaszek, 
22. Wojciech Piotrowicz, 23. Tomasz 
Pozniak. Antrenor: Christian Hitt.

sursa: rugbyromania.ro
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Gabi Boldici și-a ales preferații de la CSU 
Craiova: „Cel mai bine stăm acolo”

Gabi Boldici este de părere că CSU 
Craiova încă mai are șanse la titlu, dar 
totul depinde și de rezultatele pe care 
oltenii le vor avea în meciurile directe 
pe care le vor disputa cu adversarii 
din fruntea clasamentului. Gloria 
Universității Craiova i-a remarcat pe 
Ișfan și Căpățână, doi jucători pe care 
îi consideră foarte valoroși.

„Mi-a plăcut Alexandru Ișfan care 
a fost transferat de la FC Argeș, 
achiziție foarte bună, mi-a lăsat o 
impresie foarte bună. Mi-a plăcut și 
portughezul de pe linia de fund și 
Valerică Găman. Mihai Căpățînă este 
un jucător foarte generos la efort și 
aleargă foarte mult. În a doua repriză 
cu Hermannstadt s-a văzut o echipă 
schimbată, mi-a plăcut”, a declarat 
Boldici, conform Fanatik.

Portarul de legendă al oltenilor 
este de părere că poarta celor de 
la CSU Craiova este asigurată și că 
pe acea poziție, Eugen Neagoe are 

cele mai bune variante: „Cel mai 
bine stăm acolo, la portari. Este 
concurență, tot timpul trebuie să ai 

concurență la portari. Portarul este 
decisiv, dacă ți-a greșit portarul s-a 
schimbat tabela. Cei care vor prinde 

poarta vor face în așa fel încât să 
nu primească gol, să apere cât mai 
bine”, a mai spus Boldici.

Paul Papp pleacă de la CSU Craiova

Potrivit ProSport, Paul Papp nu 
intră în planurile de viitor ale lui 
Eugen Neagoe. Oficialii din Bănie 
nu i-au propus fundașului central 
prelungirea înțelegerii. Astfel, fostul 
internațional român se va despărți 
de trupa patronată de Mihai Rotaru 
la finalul sezonului actual.

Eugen Neagoe are suficienți 
fundași central i  la dispoziț ie. 

Antrenorul încearcă să păstreze 
lotul cât mai unit. Încă de când a fost 
instalat, tehnicianul oltean a vrut să 
le dea impresia fotbaliștilor că este 
alături de ei, în orice moment. El 
chiar a explicat că nu a mers în Bănie 
pentru a da jucători afară.

„Cu siguranță, toți jucătorii vor 
mai avea șanse. Nu eu vând jucători, 
nu am venit să dau jucători afară. Îi 

spuneam patronului că e foarte dificil 
să alcătuiesc primul 11, să trec cei 
20 de jucători pe foaie, dar e mai 
bine așa decât să nu avem cu cine să 
jucăm. Îmi doresc să fie toți sănătoși. 
În general, băieții au fost exemplari în 
această perioadă, mai puțin la jocul 

de la Botoșani. În acest moment nu 
am discutat de un alt transfer, dar 
dacă va apărea un jucător valoros pe 
care putem să-l aducem, patronul va 
reacționa pozitiv”, a transmis Eugen 
Neagoe.

Cătălin ANGHEL
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Ce a pierdut Rotaru. Atletico Madrid vrea 
un fost jucător de la CSU Craiova

Atletico Madrid s-ar fi interesat de 
situația lui Tavi Popescu, și, mai mult 
decât atât, s-ar afla în contact direct 
atât cu impresarul acestuia, cât și cu 
FCSB, conform todofichajes.com.

„Conducerea sportivă caută noi 
variante de întărire a atacului, iar 
unul dintre numele de pe listă este 
Octavian Popescu. Colchoneros 
(n.r. - porecla celor de la Atletico 
Madrid) au rămas în contact atât cu 
agentul jucătorului, cât şi cu Steaua 

(n.r. - FCSB) şi acum este unul dintre 
pariurile lui Atletico Madrid pentru a 
întineri atacul”, notează sursa citată.

Tavi Popescu este mijlocașul pe 
care Mihai Rotaru l-a avut la CSU 
Craiova. Tânărul fotbalist a fost 
descoperit în Bănie de Victor Pițurcă. 
Antrenorul l-a observat și a spus că 
va fi un super-jucător. Șefii clubului 
nu au fost pe fază și l-au pierdut pe 
Popescu. Becali a profitat, iar acum 
e gata să dea o adevărată lovitură.

„Octavian Popescu n-a fost 
niciodată jucătorul nostru, el a fost 
împrumutat la Universitatea Craiova 
cu clauză de cumpărare. Colegii 

mei de la administrativ au făcut o 
greșeală birocratică, toată lumea a 
fost de acord, de la cel mai mic la 
cel mai mare, că jucătorul merita să 
rămână la Craiova. Dar nu i s-a făcut 
contract pe perioada următoare. Era 
o chestie obligatorie atunci când e 
vorba de un împrumut cu opțiune de 
cumpărare. E fals că nu l-am lăsat 

la națională, nu e vreun club care 
să facă asta. Nu ai voie să nu lași la 
echipa națională un jucător convocat 
în datele stabilite. E vorba de altceva 
- oamenii de acolo au vrut să-l vadă 
extra, dar extra noi nu trimitem pe 
nimeni la astfel de acțiuni”, a precizat 
Mihai Rotaru, într-o intervenție la 
emisiunea Fotbal Club.

Mititelu vrea să plece din 
Craiova: „N-am zis că renunț, 

dar sunt variante”
Conflictul dintre suporterii FCU și 

Adrian Mititelu îl afectează din ce în 
ce mai tare pe finanțatorul trupei din 
Bănie. Acesta spune că ultrașii i-au 
făcut copiii să plece din Craiova, iar 
aceștia au încercat să își convingă 
tatăl să nu mai bage bani în fotbal.

„Nu stau grozav, dar ne descurcăm. 
Echipa are bugetul asigurat, dar îl are 
asigurat pentru că pe copiii mei i-am 
convins, în continuare, să bage bani în 
echipă. Cu greutăți i-am convins, dar 
deocamdată nu avem probleme anul 
ăsta. Suntem OK. (Adrian Mititelu Jr. 
ar renunța la echipă?) Da. Și Adiță, 
și fata mea, și toți îmi reproșează, 
nu neapărat că se cheltuie banii, 
ci faptul că s-a ajuns la jigniri și la 
aceste umilințe. Îmi zic ‘domne, chiar 
nu îți ajunge? Până unde vrei să 
mergi? Amândoi copii ai mei au plecat 
din Craiova din cauza asta, vă dau 
cuvântul. S-au mutat în București. 
Fiica mea s-a mutat cu familia ei din 
Craiova, din cauza asta. Lui Adiță i-a 
plăcut în București, dar din ce în ce 
mai rar vine acasă. Mai rămâne să 
mă mut în București și gata”, a spus 
Adrian Mititelu, potrivit Fanatik.

Patronul  a lb-a lbaștr i lor  se 
gândește să plece din Craiova. El nu 
este sigur dacă va renunța la echipă, 
dar chiar dacă ar face asta, nu o va 
lăsa baltă. Adrian Mititelu vrea să 

se asigure că FCU are viitor și fără 
el sau fără contribuția exclusivă a 
apropiaților lui.

„Și eu sunt luptător, dar îmi 
ajunge. Am fost luat de fraier. Au zis 
‘lasă că ține cu Mititelu. Îi luăm banii, 
îl înjurăm. Îl mai lăsăm o etapă, două, 
iar îl înjurăm, că el e prost, ține’. N-am 
zis că renunț, dar sunt variante. Orice 
ar fi echipa rămâne, sunt variante. 
Dar poate că și eu mă mut din acest 
oraș. De ce să mai trăiesc în acest 
oraș? Să văd cum mă înjură pe stradă. 
Sau îmi dă cu vreo cărămidă în geam 
la mașină. Să-mi fie teamă să mai 
merg pe stradă? Pentru că sunt fel și 
fel de oameni”, a mai declarat Mititelu.

Cătălin ANGHEL


