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Senatorii propun ca ziua de 
naştere a salariaților să fie „liberă” 

şi „plătită” de angajator

Mai mulţi senatori au depus, 
la Parlament, un proiect prin care 
propun ca persoanele salariate să 
primească liber cu ocazia zilei de 
naştere, notează Agerpres.

Astfel, această zi liberă s-ar 
alătura celor din lista privind zilele 
de sărbătoare legală în care nu se 
lucrează.

Mai exact, acestea sunt acum:
- 1 şi 2 ianuarie - Anul Nou;
- 24 ianuarie - Ziua Unir i i 

Principatelor Române;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai - Ziua Muncii;
- 1 iunie - Ziua Copilului;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- 15 august - Adormirea Maicii 

Domnului
- 30 noiembrie - Sfântul Andrei;
- 1 decembrie - Ziua Națională a 

României;
- 25 şi 26 decembrie - Crăciunul.
„Acordarea unei zi le l ibere, 

plătite, în ziua în care fiecare dintre 
noi îşi serbează ziua de naştere 

contribuie la motivarea resursei 
umane, indiferent de domeniul în care 
aceasta îşi desfăşoară activitatea, 
de stat sau privat. În cadrul oricărei 
entităţi - instituţie publică, organizaţie 
economică etc -, resursa umană este 
singura resursă capabilă să producă şi 
să reproducă toate celelalte resurse 

aflate la dispoziţia acestei entităţi. 
Fie că vorbim de resursa financiară, 
tehnologică sau, după caz, materială. 
Un salariat motivat va contribui activ 
la creşterea eficienţei organizaţiei 
respective”, arată iniţiatorii proiectului 
în expunerea de motive.

D e  a s e m e n e a ,  a c e ş t i a 
menţionează că faptul că salariatul 
va şti că va avea o zi liberă de ziua 
lui de naştere îi va oferi acestuia 
„posibilitatea de a achiziţiona servicii 
turistice pentru petrecerea acestui 

eveniment într-o altă localitate” şi 
astfel „se va contribui la încasările, 
din taxe şi impozite, la bugetul de 
stat ori local”.

Ei au arătat că angajaţii din 
România au fost pe primul loc în 
UE la numărul orelor lucrate pe 
săptămână în 2020, conform datelor 
de la Eurostat, oficialul europeană de 
statistică.

Proiectul va intra mai întâi în 
dezbaterea Senatului, Camera 
Deputaţilor fiind for decizional.
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6 contracte cu fonduri europene atrase 
de primăria Strehaia

Primarul orașului Strehaia, județul 
Mehedinți, Ioan Giura, a semnat 
contractele de finanțare pentru 6 
proiecte ce presupun reabilitarea și 
modernizarea mai multor imobile 
din oraș, care odată reabilitate, vor 
răspunde nevoii cetățeanului de a 
avea acces la servicii de calitate. 
Valoarea acestor contracte depășește 
3,7 milioane euro, reprezentând 
valoarea maximă care poate fi atrasă, 
prin Componenta 10, de către o 
primărie de oraș.

„Fondurile europene reprezintă 
modal i tatea s igură pr in care 
comunitățile locale se dezvoltă. 
Atragerea de bani puși la dispoziție 
de Uniunea Europeană reprezintă 
o prioritate a noastră, administrația 
locală din Strehaia. Fără a aloca bani 
din buget local pentru consultanță, 
primind doar sprijinul angajaților 
primăriei, am reușit să atragem 
fonduri europene pentru rezolvarea 
câtorva dintre probleme stringente 
ale comunității. Săptămâna trecută, 
la sediul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, 
am semnat contractele de finanțare 
pentru 6 proiecte ce presupun 
reabilitarea și modernizarea mai 
multor imobile din oraș, care odată 
reabilitate, vor răspunde nevoii 
cetățeanului de a avea acces la 
servicii de calitate. Vorbim despre 
fonduri care vor fi alocate în cadrul 
PNRR, Componenta 10 - „Reabilitarea 
moderată a clădirilor publice pentru a 
îmbunătăți serviciile publice prestate 
la nivelul unităților administrativ 
- teritoriale”. Valoarea acestor 
contracte depășește 3,7 milioane 
euro, reprezentând valoarea maximă 
care poate fi atrasă, prin Componenta 
10, de către o primărie de oraș”, a 
precizat primarul Ioan Giura.

Cinci dintre cele 6 contracte 
vizează reabilitarea și modernizarea 
clădirilor în care se desfășoară 
activitate didactică. Pentru Liceul 
Tehnologic „Matei Basarab”, au fost 
semnate 2 contracte de finanțare, 
fiind atrași aproximativ 11 milioane de 
lei, bani europeni care vor fi folosiți 
pentru modernizarea și reabilitarea 
a două clădiri aflate în administrarea 
unități i de învățământ: corpul 
principal și internatul. Este vorba 

despre imobile vechi, care necesită 
intervenție urgentă. Vor fi realizate 
lucrări interioare, dar și de înlocuire 
a instalațiilor electrice, termice, 
sanitare și a tâmplăriei, clădirile 
urmând a deveni eficiente din punct 
de vedere energetic, prin amplasarea 
de panouri solare și fotovoltaice.

Pentru Școala Gimnazială „Mihai 
Viteazu”, am semnat două contracte 
în valoare de peste 4,5 milioane de lei, 
ce prevăd modernizarea celor două 
corpuri rămase nereabilitate în cadrul 
unității. Vorbim despre corpurile 
1 și 3 ale școlii, unde vor avea loc 
lucrări de refacere a interioarelor, 
de înlocuire a instalațiilor electrice, 
termice, sanitare și a tâmplăriei 
și vor fi montate panouri solare și 
fotovoltaice. De altfel, corpul 4 al 
școlii, ce datează din secolul XIX, 
se află în procedură de licitație 

publică, imobilul fiind prins într-un 
amplu proiect de modernizare în 
cadrul Programului Operațional 
- Regional, cu o valoare de 1,3 
milioane euro, incluzând inclusiv 
dotare cu echipamente, mobilier nou 
și materiale didactice în valoare de 
aproximativ 200 mii euro.

S-au atras bani europeni și pentru 
Grădinița Nr. 2, care, pe lângă 
cele 4 deja reabilitate, va deveni 
a 5-a grădiniță modernă din oraș. 
Suma de aproximativ 2 milioane 
de lei va fi investită în lucrări de 
modernizare a unității școlare: 
reabilitări interioare, montarea unei 
centrale noi, dar și înlocuiri ale 
rețelelor sanitare, pentru a permite 
asigurarea apei calde la robinete. 
Deși, acum, grădinița funcționează 
într-un imobil care are o vechime de 
peste 50 de ani, după ce va trece prin 

procesul de modernizare, clădirea va 
fi una eficientă din punct de vedere 
energetic, adică vom reduce cu până 
la 30% consumul de energie.

„După semnarea celor 6 contracte 
de finanțare în cadrul PNRR, urmează 
să intre în etapa de proiectare 
tehnică și, apoi, în procedura de 
licitație a lucrărilor de execuție. 
Atragerea acestor sume de bani 
înseamnă, pentru noi, administrația 
locală, modalitatea de a demonstra 
că ne pasă de nevoia stringentă a 
comunității de a avea acces la servicii 
de calitate și, pe de altă parte, 
pentru cetățeni, înseamnă un pas 
înainte în dezvoltarea comunității. 
Vom continua să atragem bani pe 
diferite surse de finanțare, pentru 
a soluționa și elimina cât mai multe 
dintre nevoile cetățenilor”, a mai spus 
primarul Ioan Giura.

Accident între două autoturisme,
 în Drobeta Turnu Severin

Accident grav la intersecția 
străzilor George Coșbuc și Ștefan 
Odobleja, în municipiul Drobeta 
Turnu Severin. Două echipaje de 
pompieri din cadrul Detașamentului 
Drobeta Turnu Severin au intervenit 
cu o autospecială de stingere și o 
ambulanță SMURD, la un accident 
rutier, produs între două autoturisme.

Paramedicii SMURD au acordat 
îngrij ir i medicale unei victime 
conștiente, care a suferit traumatisme 
la nivelul membrelor superioare și 
inferioare, ulterior fiind transportată la 

Unitatea de Primiri Urgențe. În urma 
accidentului, alte două autoturisme 
staționate au fost avariate. Alte 
trei persoane implicate în accident 
au refuzat examinarea medicală. 
Pompierii au asigurat și măsurile 
de apărare împotriva incendiilor la 
locul evenimentului, potrivit ISU 
Mehedinți.

Un alt accident s-a produs pe DN 
6, pe raza municipiului Orșova. A fost 
implicat un autotren care prezenta 
scurgeri de carburant. Un echipaj 
de pompieri din cadrul Gărzii de 

Intervenție Orșova a asigurat măsurile 
de apărare împotriva incendiilor până 
la sosirea unei echipe a Secției 
Drumuri Naționale.

Claudia GROSU
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Tânără lovită de mașină în 
Râmnicu Vâlcea

O tânără de 24 de ani a fost 
victima unui accident rutier produs 
marți în Râmnicu Vâlcea. Potrivit 
polițiștilor, la volanul autoturismului 
care a acroșat-o pe femeie se afla 
un bărbat. Incidentul a avut loc în 
zona Râureni. Șoferul a fost testat 
cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. 
Potrivit presei locale, tânăra ar fi 
traversat pe trecerea de pietoni. 
Aceasta ar fi angajată a unei companii 
din zonă.

„Polițiștii rutieri din municipiul 
Râmnicu Vâlcea intervin în acest 
moment la un eveniment rutier soldat 
cu rănirea unui pieton.

Din primele verificări efectuate s-a 
constatat faptul că, un bărbat în timp 
ce conducea un autoturism pe DN 64, 
Râureni, ar fi acroșat un pieton care 
traversa strada.

În urma impactului a rezultat 
rănirea pietonului (femeie, 24 de 
ani) care a fost transportat la spital 
în vederea acordării de îngrijiri 
medicale.

Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 
negativ.

În continuare Polițiștii efectuează 
cercetări pentru stabilirea cauzelor 
producerii evenimentului rutier” - IPJ 
Vâlcea.
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Un elev din Târgu Jiu ar fi violat un 
băiețel de 7 ani

Un elev de 15 ani ar fi violat un 
băiețel de 7 ani. Totul s-ar fi petrecut 
în Petrila, acasă la victimă. În timp ce 
mama copilului a plecat la magazinul 
din cartier, adolescentul de 15 ani ar 
fi violat minorul. Agresorul este elev 
al unui liceu din Târgu Jiu, potrivit 
pandurul.ro.

El a fost arestat preventiv pentru 
20 de zile. Poliția Orașului Petrila a 
fost sesizată de o femeie din localitate 
cu privire la faptul că fiul acesteia, 
în vârstă de 7 ani, ar fi fost violat 
de un alt minor, în vârstă de 15 ani, 
din Petrila, care se afla în vizită, în 
locuinţa femeii.

În urma verificărilor efectuate, 
poliţiştii au stabilit faptul că, la data 
de 04 februarie 2023, în timp ce 
minorul în vârstă de 7 ani se afla la 
domiciliul său, împreună cu mama sa, 
au fost vizitați de minorul de 15 ani, 
aceștia fiind prieteni.

La un moment dat ,  mama 
minorului în vârstă de 7 ani s-a 
deplasat la un magazin din cartier 
pentru a face cumpărături, timp în 
care minorul în vârstă de 15 ani ar fi 
comis infracţiunea reclamată, după 
care l-ar fi amenințat pe minorul în 
vârstă de 7 ani să nu spună nimănui 
cele întâmplate.

În cauză, poliţiştii au întocmit 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de viol şi au luat măsura 
preventivă a reţinerii faţă de minorul 

în vârstă de 15 ani. În cursul zilei 
de ieri, minorul respectiv a fost 
prezentat magistraţilor Judecătoriei 
Petroșani, care au emis, faţă 

de acesta, mandat de arestare 
preventivă pentru o perioadă de 
20 de zile, au anunțat polițiștii din 
Hunedoara.

Trei polițiști, recompensați 
după ce au prins un hoț

Trei polițiști din cadrul Poliției 
Municipiului Târgu Jiu - Biroul de 
Ordine Publică, au fost recompensați 
marți, 7 februarie, pentru contribuția 
decisivă în prinderea bănuitului unei 
tâlhării, la scurt timp de la comiterea 
faptei, în data de 21 decembrie 2022.

„În noaptea de 20/21 decembrie 
2022, în jurul orei 01:00, agent șef 
principal Burciu Mihai, agent șef 
adjunct Vătafu Marian și agent de 
poliție Cotojman Antonio se aflau în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe 
raza municipiului Târgu Jiu, când au 
fost direcționați de către dispecerul 
Poliției Municipiului Târgu Jiu să se 
deplaseze pe strada Săvinești, la 
locuința unei tinere din județul Alba.

Tânăra de 18 ani le-a declarat 
polițiștilor că s-a întâlnit cu un bărbat 
a cărui identitate nu o cunoaște și 
în urma unor discuții contradictorii, 
acesta a agresat-o fizic și i-a sustras 
geanta în care avea 3.600 de lei, 50 de 

euro, un card bancar și documentele 
de identitate, după care a părăsit 
imobilul.

La câteva st răz i  d is tanță, 
polițiștii au observat un bărbat 
care corespundea semnalmentelor 
descrise de tânără și au procedat 
la interceptarea sa, moment în care 
acesta a luat-o la fugă.

Colegi i  noștr i  au pornit  în 
urmărirea sa, acesta fiind prins și 
imobilizat la scurt timp. Procedând 
la efectuarea controlului corporal al 
bărbatului, a fost găsită asupra sa 
suma de bani sustrasă.

Le mulțumim colegilor pentru 
profesionalismul și implicarea de care 
au dat dovadă în vederea identificării 
cu operativitate a bărbatului bănuit 
de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie!”, 
potrivit Inspectoratului de Poliție 
Județean Gorj.

Claudia GROSU

Expoziţie de icoane de vatră și 
furci de tors

Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale (CJCPCT) 
Gorj organizează o expoziţie 
de artă tradițională la Sala 
„Florin Isuf” a instituției, 
în perioada 7-15 februarie 
2023, semnată de etnologul 
Pompiliu Ciolacu.

Expoziţ ia presupune 
icoane de vatră, icoane 
pe lemn și furci de tors, 
reprezentând un prilej pentru 
vizitatori, de a cunoaşte mai 
bine elementele tradiţionale. 
Născut în satul Măceșu din 
apropierea orașului Târgu-
Cărbunești (acolo unde a și 
făcut un muzeu al crucilor 
împreună cu colegii de la 
CJCPCT Gorj), Pompil iu 
Ciolacu, managerul instituției, 
spune că a ales prin ceea ce 
face să promoveze tradițiile 
și obiceiurile din străbuni.

„Dintotdeauna furca de 
tors a avut un rol social important, 
fiind primul obiect făcut cadou 
fetei de către feciorul cu care urma 
să se logodească. Din punct de 
vedere tehnic, furca este o unealtă 
folosită pentru prelucrarea materiei 
prime (lâna) prin tors”, au transmis 
reprezentanţii CJCPCT Gorj.

Pompiliu Ciolacu a avut numeroase 
expoziţii, la care a câştigat premii 
importante. De asemenea, el este 

membru stagiar al Uniunii Artiștilor 
Plastici din România filiala București 
și a publicat până acum două cărți 
având ca subiect icoana de vatră. 
Evenimentul este organizat în 
colaborare cu Uniunea Artiștilor 
Plastici din România Asociația Filiala 
București Artă plastică religioasă și 
restaurare.

Claudia GROSU
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Slatina. Bugetul a fost aprobat de 
consilierii locali

Consil ieri i locali au aprobat 
bugetul local de venituri şi cheltuieli 
al municipiului Slatina.

În 2023, Slatina are un total de 
venituri de 431.326 mii lei, în timp ce 
cheltuielile ajung la 471.522 mii lei, 
deficitul fiind aşadar de 40.196 mii lei.

Printre domeniile vizate de bugetul 
local se numără:

- Autorități publice și acțiuni 
externe, suma propusă este de 
20.000 mii lei pentru cheltuieli de 
personal,

- Tranzacții privind datoria publică, 
se include suma 13.695 mii lei pentru 
plata comisioanelor și dobânzilor 
aferente datoriei publice interne,

- Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, suma propusă este de 
49.993 mii lei din care; pentru 
activitatea proprie Primăriei Slatina 

este propusă suma de 20.463 mii 
lei pentru rambursări de credite, 
29.530 mii lei - cheltuieli de capital, 
în vederea implementării obiectivelor 
de investiții,

- Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică, pentru activitatea proprie 
Primăriei mun. Slatina este propusă 
suma de 3.000 mii lei pentru 
subvenție alocată serviciului public 
local de persoane cu autobuze în 
municipiul Slatina - diferențe de tarif 
și compensație,

- Autorități publice și acțiuni 
externe se alocă fonduri în vederea 
acoperirii necesarului pentru cheltuieli 
cu bunuri și servicii în sumă de 14.461 
mii lei,

- Servicii publice generale, suma 
propusă este de 1.818 mii lei pentru 
cheltuieli de personal,

- Ordine publică și siguranță 
națională, suma propusă este de 
7.000 mii lei pentru cheltuieli de 
personal,

- Sănătate, suma propusă este 
de 10.741 mii lei din care 10.240 
mii lei pentru cheltuieli de personal 
aferente personalului medical din 
cabinetele plasate în incinta unităților 
de învățământ,

- Cultură, recreere și religie, suma 
propusă este de 23.510 mii lei,

- Asigurări și asistență socială, 
suma propusă este de 13.516 mii lei 

pentru activitatea Direcției Protecție 
și Asistență Socială,

- Protecția mediului, se alocă 
fonduri în sumă de 6.500 mii lei pentru 
activitatea Direcției Administrare 
Patrimoniu - servicii salubritate iar 
pentru activitatea desfășurată de 
Primăria municipiului Slatina este 
propusă suma de 387 mii lei pentru 
cheltuieli de capital.

Fost șef de post, după gratii pentru șpagă
Fostul șef de post din comuna 

olteană Fărcașele a fost condamnat 
la 4 ani și 10 luni de închisoare. 
Curtea de Apel Craiova a respins ca 
nefondat apelul formulat de inculpat. 
Fostul șef de post ar fi primit o șpagă 
de 750 de euro pentru a interveni 
într-un dosar penal.

„La data de 6 februarie a.c., 
Curtea de Apel Craiova a respins 
ca nefondat apelul formulat de un 
inculpat, fost șef de post de poliție 
(Post poliție comunală Fărcașele - IPJ 
Olt) împotriva sentinței penale din data 
de 15.04.2022 a Tribunalui Olt prin 
care a fost condamnat la pedeapsa 
de 4 ani închisoare pentru săvârșirea 
infracțiunii de luare de mită și 2 ani 
și 8 luni închisoare pentru săvârșirea 
infracțiunii de trafic de influență și 
pedeapsă complementară, acesta 
urmând a executa 4 ani, 10 luni și 20 
de zile închisoare în regim de detenție.

Din probatoriul administrat, 
a rezultat faptul că, la data de 
17.12.2020, organele de cercetare 
penală din cadrul Serviciul Județean 
Anticorupție Olt, sub coordonarea 
procurorului de caz din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Olt, au prins în flagrant o persoană, 
la data faptelor agent șef principal de 
poliție și șef de post, imediat după ce 

a primit suma de 750 de euro de la 
martorul denunțător.

Suma a fost pretinsă de polițist 
în scopul soluționării favorabile a 
unui dosar penal ce-l privea pe 
denunțător și intervenția în acest 
sens pe lângă procurorul care 
supraveghea urmărirea penală în 
cauza respectivă”, potrivit DGA.

Poliţistul ar fi primit mită în 
legătură cu cercetările efectuate 
într-un dosar penal în care martorul 
denunţător este cercetat pentru 
fals privind identitatea, astfel 
încât cercetările să-i fie favorabile 
denunţătorului şi ar fi pretins că are 
influenţă asupra procurorului de caz.

„Din actele de urmărire penală 
efectuate până în prezent, rezultă că 
există probe/indicii temeinice, care 
conduc la bănuiala rezonabilă că la 
data de 17.12.2020, în jurul orelor 
11:30 - 11:45, agentul şef principal 
de poliţie M.G. a fost surprins, în 
flagrant, în timp ce primea suma de 
750 euro de la martorul denunţător 
V.D.C., în legătură cu îndeplinirea, 
neîndeplinirea unor acte ce intră 
în îndatoririle sale de serviciu, sau 
în legătură cu îndeplinirea unor 
acte contrare acestor îndatoriri, 
referitor la cercetările penale pe 
care poliţistul le-a efectuat într-

un dosar penal înregistrat pe rolul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Caracal, în care denunţătorul a fost 
cercetat pentru săvârşirea infracţiunii 
de fals privind identitatea, astfel 
încât cercetările penale efectuate 
în respectivul dosar penal să-i fie 
favorabile denunţătorului. Totodată, 
agentul şef principal de poliţie 

M.G. s-a prevalat de o pretinsă 
influenţă asupra procurorului de 
caz, spunându-i denunţătorului că 
l-a determinat pe acesta să dispună 
o soluţie favorabilă, de netrimitere 
în judecată faţă de persoana sa”, se 
arăta în comunicatul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Olt.

Alexandru NICA

Olteanul care și-a abuzat fiica, reținut
Un bărbat de 46 de ani din județul 

Olt a fost reținut de polițiști după ce și-a 
abuzat fiica. Evenimentul ar fi avut loc în 
urmă cu aproape o lună de zile. Oamenii 
legii s-au sesizat la acel moment și au 
deschis un dosar penal. Marți, bărbatul 
a fost reținut și urmează să fie prezentat 
instanței de judecată cu propuneri legale.

„La data de 7 februarie a.c., polițiștii 
Serviciului de Investigații Criminale Olt, 
sub supravegherea procurorului de 
caz din cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Balș, au reținut un bărbat 
cercetat pentru agresiune sexuală.

În fapt, la data de 10 ianuarie a.c., 
polițiștii Serviciului de Investigații Criminale 
s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că 
un bărbat în vârstă de 46 de ani, din județul 
Olt, ar fi abuzat-o fizic și emoțional pe fiica 
sa minoră, în vârstă de 16 ani.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar 

penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de agresiune sexuală, fiind continuate 
cercetările în vederea documentării 
activității infracționale.

În urma probatoriului administrat, la 
data de 7 februarie a.c., sub supravegherea 
procurorului de caz din cadrul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Balș, pe numele 
bărbatului de 46 de ani a fost emisă o 
ordonanță de reținere pentru 24 de ore, 
acesta fiind introdus în Centrul de Reținere 
și Arestare Preventivă al Inspectoratului de 
Poliție Județean Olt, urmând ca în ziua de 
8 februarie a.c. să fie prezentat instanței 
de judecată cu propuneri legale.

Documentarea activității infracționale 
a beneficiat de suportul de specialitate 
al Serviciului Operațiuni Speciale Olt și 
Biroului Operațiuni Speciale Craiova”, 
potrivit IPJ Olt.

Alexandru NICA



Miercuri, 8 Februarie 2023ACTUALITATE7

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Craiova - orașul cu drumuri bune de nimic 
și parcări puține. Ce face Primăria

Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană a Craiovei, pentru perioada 
2021-2030, a intrat în consultare 
publică. Craiovenii interesați de 
acest aspect pot trimite sugestii sau 
observații, până la data de 24.02.2023. 
Acest proiect reprezintă „documentul 
strategic prin care administrațiile 
publice locale urmăresc soluționarea 
tuturor nevoilor şi problemelor cu care 
se confruntă municipiul Craiova şi aria 
sa de influență. Existenţa unei strategii 
integrate de dezvoltare urbană care să 
aibă în vedere rezolvarea problemelor 
economice, de mediu, climatice şi 
sociale constituie precondiția pentru 
accesul la finanțarea din cadrul 
Programului Regional Sud Vest Oltenia 
2021-2027. Aşadar, SIDU va constitui 
documentul cadru pe termen mediu 
pentru stabilirea planului de acțiune 
în vederea identificării domeniilor 
prioritare care au nevoie de finanțare 
în perioada actuală de programare 
financiară a Uniunii Europene”, după 
cum se menționează în referatul de 
aprobare.

Astfel, autoritățile locale au 
realizat un context strategic și o 
analiză a situației actuale în contextul 
urban. Ulterior, au fost puse pe 
foaie provocările pe care municipiul 
Craiova le înfruntă, dar și soluțiile 
recomandate pentru realizarea 
obiectivelor. Toate acestea sunt parte 
din proiectul ce ar urma să dezvolte 
Bănia până în anul 2023.

Având în vedere viziunea definită 
în Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană a Craiovei și în contextul 
elaborării primei Politici Urbane a 
României a fost identificată o paletă 
largă de obiective și măsuri asociate, 
ce au fost adaptate contextului local și 
priorităților de dezvoltare ale Băniei și 
zonei sale urbane funcționale. Așadar, 
dintr-un astfel de proiect nu puteau 
să fie excluse detaliile legate de trafic, 
drumuri, transport sau parcări.

Iată câteva dintre problemele 
identificate de autoritățile locale 
atunci când vine vorba de trafic și 
străzi, dar și recomandările în ceea 
ce privește soluționarea problemelor:

Niciunul dintre coridoarele rutiere 
majore existente în rețeaua TEN-T 
care tranzitează Craiova nu sunt 
finalizate, iar majoritatea sunt în 

stadiul de proiect, excepție făcând 
drumul expres Craiova - Pitești, care 
este în lucru. Coridoarele feroviare 
nu sunt modernizate, iar transportul 
feroviar de marfă este îngreunat 
pe rutele care trec prin Craiova. 
Aeroportul Internațional Craiova este 
subdezvoltat.

Recomandarea în acest sens, 
conform ana l i ze i  d iagnost ic : 
„F inal izarea Drumului  Expres 
Craiova - Pitești (în lucru momentan) 
și a tuturor coridoarelor TEN-T 
rutiere principale și secundare care 
tranzitează Zona Metropolitană 
Craiova. Finalizarea modernizării 
rețelei feroviare TEN-T, inclusiv 
pentru transportul feroviar de marfă. 
Dezvoltarea capacității Aeroportului 
Internațional Craiova”.

Drumurile de legătură cu zona 
urbană funcțională se află într-o stare 
slabă, iar în partea de sud nu există 
o variantă ocolitoare a orașului. 
Coridoarele majore care fac legătura 
cu capitala și granițele externe sunt 
doar la stadiul de proiect (doar 
Craiova - Pitești se află în lucru). 
Permeabilitate rutieră scăzută în 
partea de nord a orașului datorată 
numărului scăzut de treceri peste 
calea ferată. Creșterea nivelului de 
trafic pe tronsoanele principale de 
intrare/ieșire din oraș

Recomandarea: „Modernizarea 
drumurilor de legătură cu zona 
urbană funcțională și dezvoltarea 
unei centuri ocolitoare în partea de 
sud a orașului. Dezvoltarea rețelelor 
de drumuri care fac legătura cu 
granițele externe. Dezvoltarea de 
noi treceri peste calea ferată și 
îmbunătățirea permeabilității rutiere. 
Implementarea unei semaforizări 
inteligente și al unui sistem dinamic 
de management al traficului”.

Drumurile de legătură cu zona 
urbană funcțională se af lă în 
stare slabă. Localitățile rurale din 
zona urbană funcțională au nevoi 
urgente de investiții în modernizarea 
drumurilor naționale, județene și 
comunale care le străbat. Starea 
generală a drumurilor județene 
este una medie, iar starea celor 
comunale și locale este una proastă. 
Toate categoriile de drumuri necesită 
modernizare, iluminare și reabilitarea 
podurilor.

Recomandarea: „Modernizarea 
drumurilor de legătură, în special în 
partea de sud și vest. Dezvoltarea și 

implementarea unui program integrat 
de modernizare a drumurilor din zona 
urbană funcțională. Implementarea 
unui sistem de mentenanță predictivă 
a infrastructurii rutiere și corelarea 
acestuia cu o platformă de colectare 
feedback din partea cetățenilor”.

Situația parcărilor din oraș pare 
să fie o problemă pe care autoritățile 
locale o conștientizează și vor să 
o rezolve pe viitor. Astfel, au fost 
selectate următoarele provocări: 
Spații limitate de parcare în comparație 
cu necesitățile actuale. Crearea unui 
număr mare de parcări informale care 
blochează spațiul pietonal și unele 
stații de transport în comun. Existența 
extrem de limitată a parcărilor pentru 
biciclete. Lipsa marcajelor care 
delimitează locurile de parcare în 
zonele rezidențiale care contribuie 
la parcări haotice și informale. Lipsa 
parcărilor monitorizate cu senzori și 
a unei aplicații care să arate în timp 
real disponibilitatea și locația exactă 
a locurilor de parcare. Lipsa parcări 
de tipul park&ride.

Sfaturile în acest sens nu sunt 
cele mai clare și nici prea ușor de 
pus în practică: „Crearea unor rețele 
de parcări publice în puncte cheie ale 
orașului. Implementarea de măsuri 
mai drastice pentru sancționarea 
parcărilor informale. Dezvoltarea de 
parcări pentru biciclete și de garaje 
smart pentru biciclete. Cooptarea 
cetățenilor în identificarea zonelor 
ce necesită intervenții. Parcări 
inteligente cel puțin pentru parcările 
din centrul orașului.Crearea de 
parcări Park&Ride la punctele cheie 
de intrare în oraș în proximitatea 
stațiilor de transport în comun”.

A fost  pusă în d iscuț ie ș i 
infrastructura pentru deplasări 
nemotorizate. În acest fel s-a 
ajuns la următoarele provocări: 
amploarea scăzută a sistemului 
alternativ de transport - rețea de 
piste pentru biciclete, sisteme de 
închiriere biciclete, spații partajate, 
trasee pietonale - raportat la scara 
orașului. Lipsa unei legislații suficient 
de bine adaptate la necesitățile 
localităților. Lipsa unei culturi și o 
imagine negativă asupra mobilității 
active.

Pentru deplasările nemotorizate, 
recomandările sunt clare și logice, 
dar rămâne de văzut dacă pot fi puse 
în practică de craioveni: „Realizarea 
de străzi pietonale și extinderea 

celor existente în centrul istoric și 
în cartierele rezidențiale, cu locuințe 
individuale sau colective. Realizarea 
de alei şi piste pentru biciclete, 
precum și spații special amenajate 
pentru circulaţie pietonală zilnică şi 
de recreere pentru conectarea zonei 
centrale cu cartierele de locuințe 
colective. Prioritizarea pietonilor 
și a bicicliștilor în intersecții și în 
traversările curente ale străzilor 
importante. Realizarea unor suprafețe 
cu pavaje cu materiale de calitate 
ridicată și cu marcaje pentru persoane 
cu dizabilități”.

În ceea ce privește transportul 
în comun, au fost sesizate doar trei 
probleme, „provocări”, așa cum sunt 
numite în documentație:

- Transport public neatractiv care 
înregistrează timpi de întârziere foarte 
ridicați.

- Lipsa unui transport public 
metropolitan integrat.

- Lipsa benzilor dedicate pentru 
transportul în comun.

So luț i i le  descoper i te  ar  f i 
următoarele: „Creșterea nivelului de 
atractivitate a serviciilor prin viteză 
comercială și confort, montarea 
de  camere  de  supraveghere 
în autovehiculele de transport în 
comun și în stațiile de transport în 
comun pentru siguranță sporită, 
modernizarea sistemului de plată 
a biletului prin utilizarea biletului 
electronic și posibilitatea plății cu 
telefonul mobil pentru o experiență 
mai bună. Extinderea liniilor de 
tramvai pentru o mai bună acoperire 
a cererii de transport în comun. 
GPS pentru toate autobuzele și 
tramvaiele și afișaj electronic în stații 
a minutelor rămase până la sosirea 
mijloacelor de transport în comun. 
Bandă dedicată pentru transportul în 
comun. Optimizarea rutelor în funcție 
de frecvența călătorilor. Crearea 
unui sistem de transport public 
metropolitan”.
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HOROSCOP
Toate chestiunile legate de 

dragoste, iubire si casatorie ar trebui 
sa mearga bine astazi. Ar trebui 
sa te simti deosebit de cald si de 
sustinator. Conversatiile intime vor veni 
cu usurinta si in mod natural. Asigura-
te ca te gandesti inainte de a vorbi.

Nu te grabi sa dai nimanui 
niciun raspuns astazi. 

Probabi l  ca nu va f i 
necesar. 

Oamenii iti vor intelege 
mai bine situatia si vor avea 
compasiune pentru cauza ta. 

Talentele tale artistice ar putea 
fi folosite astazi pentru a rezolva 
orice problema ai avea acolo unde 
ai lucra. S-ar putea sa doresti sa 
repari, sa pui plante noi sau sa faci 
altceva care poate face ca locul sa 
para putin mai vesel. 

Poti dori sa te duci intr-o excursie 
cu cineva care nu e la fel de dornic 
ca tine sa se aventureze. Va trebui sa 
intelegi motivatia partii opuse. Lectia de 
viata pe care ar trebui sa o inveti probabil 
are legatura cu disciplina si cu nevoia de 
transpiratie cinstita de pe frunte. 

Ar putea sa ti se intample 
ceva ciudat, dar minunat. 
Norocul poate fi in fata ta. 
Ai vrut sa te muti intr-un loc 
mai placut? Daca da, acum 
probabil ca poti sa faci acest 
lucru. 

S-au intamplat cateva 
schimbari pozitive in situatia ta 
financiara. Aceasta ar putea fi o 
crestere a veniturilor sau poate 
implica un fel de esec. Indiferent 
de ce este, va face o diferenta 
in viata ta. 

S-ar putea sa te simti 
putin sigur de ceea ce crezi 
acum. Mintea ta este plina de 
intrebari si contradictii. Incearca 
sa realizezi ca calatoria spre 
gasirea adevaratului tau scop ar 
putea dura o viata. 

Noile idei, perspective si 
viziuni te-ar putea motiva sa iti 
inviti prietenii cu interese similare 
la o anumita intalnire. Vei dori sa 
iti impartasesti experientele, sa 
le asculti povestile si sa incerci sa 
intelegi totul.

Frustrarea cauzata de 
intarzierile cu finalizarea unui 
proiect te poate face sa te indoiesti 
de abilitatile pe care le ai. Ar fi bine 
sa ai grija sa nu cazi in aceasta 
capcana. Nu este nimic in neregula 
cu abilitatile tale.

Ai putea finaliza cateva proiecte 
personale care implica o multime de 
documente astazi. Acest lucru iti poate 
mari considerabil venitul. Succesul 
trecut care a devenit cunoscut in 
domeniul tau ar putea duce la 
oportunitati pentru succesul viitor. 

In general, esti destul de 
stabil emotional. Evenimentele 
de astazi ar putea parea sa 
creeze stari emotionale pe care 
nu esti obisnuit sa le simti. 
Nu ar trebui sa apara anumite 
preocupari majore.

Cu cat incerci mai mult 
sa atarni de ceva, cu atat este 
mai probabil ca vei vrea sa treci 
neobservat. Fa ceea ce doresti, dar 
nu insista prea tare. Mentine un 
echilibru important intre tine si o 
persoana de care iti pasa.

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00 3 ceasuri bune
09:40 Eurovision 2023 
09:45 Teleshopping
10:00 Agrostrategia
11:00 Câştigă România! 
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor
   parlamentare 
13:00 Oamenii şi legea 
13:55 Eurovision 2023 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Convieţuiri 
16:55 Mic portret de 
  mari romance 
17:00 Dosar România 
17:55 Zi de zi
18:00 Shakespeare şi
   Hathaway: 
  detectivi particulari
18:55 Dincolo de alb 
  şi negru 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 Războiul din 
  adâncuri (12)
23:00 Soția perfectă 
23:55 Eurovision 2023 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare şi 
  Hathaway: detectivi 
  particulari 
01:55 Butch Cassidy 
  și Sundance Kid (AP)
03:45 Soția perfectă 
05:13 Agrostrategia (R)

07:40 Dune (15)
09:55 Sângerează 
  pentru 
  visul tău! (12)
11:50 Salt-N-Pepa (15)
14:00 Îngerul din 
  bradul de 
  Crăciun (12)
15:25 Delicios (12)
17:20 Julia
18:10 Înainte să 
  te cunosc (AP12)
20:00 Good Luck 
  to You, Leo Grande (15)
21:35 The Last 
  of Us Ep.4(18)
22:40 Elle (18)
00:50 Reflux (15)
02:20 Planul A (15)
04:10 Malignant -   
  Încarnarea răului (N15)
06:00S trigă-mă pe 
  numele tău (N15)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:30 Războiul depozitelor 
08:30 Ridiculozaurii 
09:30 M.A.S.H. 
10:30 Familia Bundy 
11:30 Seinfeld 
12:30 Faze tari şi minte multă 
13:00 Ce spun românii 
14:00 Războiul depozitelor 
15:00 Ridiculozaurii 
16:00 M.A.S.H.
17:00 Married with Children
17:30 Handbal Feminin: SCM
   Râmnicu Vâlcea - CS 
  Gloria 2018 
  Bistrița-Năsăud
19:15 Handbal Feminin: CS
   Rapid București - SCM
  Gloria Buzău
21:00 PELE : Legenda 
  unui zeu
21:45 FA Cup : 
  Sunderland - Fulham FC
23:45 Aşii amanetului

08:00 Povestea de 
  pe insula (R)
09:00 Trei surori (R)
10:00 Sa invingi 
  destinul (R)
11:00 Si bogatii plang 
  uneori (R)
12:00 Mama vitregă – 
  iubirea 
  schimbă tot
13:00 Cununa de 
  lacrimi –
  povestea 
  continua
15:00 Reteta fericirii 
17:00 Si bogatii   
  plang uneori 
19:00 Iubirea are 
  numele tau
21:00 Indragostiti 
  din interes
22:00 Trei surori 
23:00 Dragoste în 
  alb-negru
00:00 Mama vitregă – 
  iubirea 
  schimbă tot (R)
01:00 Iubirea are 
  numele 
  tau (AP)
03:00 Indragostiti 
  din interes (R)
04:00 Trei surori (R)
05:00 Dragoste în 
  alb-negru (AP)
06:00 Iubirea are 
  numele tau (AP)

07:00 Starea naţiei (R)
08:00 Focus 
09:00 Teleshopping
09:30 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 Ultimul 
  cartuș (AP)
22:00 Starea naţiei 

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

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 Jaf în timpul 
  potopului
22:00 Atentatul (15)
01:00 Pasari ucigase (12)
02:45 Albumul Naţional 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)
06:00 Albumul Naţional 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini 
  pe alese 
09:00 Cum se 
  fabrică ? 
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 
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la licitaţie
18:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
19:00 Cum se 
  fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică   
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese
21:00 Garajul lui Kindig 
22:00 Frații Diesel 
23:00 Mașini de milioane 
00:00 Comori   
  arhitecturale recuperate 
01:00 Indigenii din   
  Alaska 
02:00 Test de supravieţuire  
  în doi 
04:00 Frații   
  Diesel 
05:00 Maşini   
  pe alese

HBO EUROSPORT

07:30 Schi alpin: Campionatul
   Mondial Courchevel 
08:15 Biatlon: CM Antholz 
10:00 Schi alpin: Campionatul
   Mondial Courchevel 
15:30 Biatlon: Campionatul 
  Mondial Oberhof 
17:15 Schi alpin: Campionatul 
  Mondial Courchevel 
18:00 Ciclocros: Campionatul 
  Mondial Hoogerheide 
19:00 Ciclism pe pistă:
   CE Grenchen 
21:00 Biatlon: CM Oberhof 
21:45 Schi alpin: Campionatul
   Mondial Courchevel 
22:45 Biatlon: CM Oberhof 
23:30 Navigaţie: Cursa în 
  jurul lumii Volvo 
00:00 Golf pga tour: 
  Discovery Golf 
00:30 Snooker: Home Nations 
  Series Mastersul German 

07:00 Aripi frante (AP)
09:00 Știrile Kanal D 
10:00 Casa iubirii 
12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea   
  adevărului 
15:00 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Totul pentru 
   familia mea (AP)
22:30 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
00:00 Știrile 
  Kanal D (R)
01:00 Casa 
  iubirii (R)
04:30 Pastila 
  de râs (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 

14:00 Mireasa 
16:00 Observator 
17:00 Nu te 
  supăra, 
  frate!
19:00 Observator 
20:30 America Express – 
  Drumul Aurului 
00:00 Observator 
00:30 Golden Boy – 
  Dragoste 
  rebela
01:30 Revizie   
  tehnică
05:00 Prețul   
  cel bun 
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 Asalt asupra   
  secției 13 (15)
02:15 Lecţii   
  de viaţă (R)
03:00 Vorbeşte   
  lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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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

15.02
09:00 - 17:00 PTA 1 Siliştea Crucii - circ. JT nr. 2, PTA 2 Siliştea 

Crucii - circ. JT nr. 1+2
Siliştea 
Crucii

09:00 - 17:00 PTCZ 1 Avicola BrădeştiBrădeştiPTA Obeni 1, PTA Obeni 2, PTA IAS Ioneşti, PTA 
Ioneşti Govorei, PTA Cherăşti, PTA Antares Ioneşti 
(terţ), PTA Gospodărie Apa Ioneşti (terţ), PTA CRR 
Ioneşti (terţ), PTA Remservice Ioneşti (terţ)

Ioneşti09:30 - 17:30

PTCZ Ostroveni 13Râmnicu 
Vâlcea

08:00 - 11:00
15.02

10.02

PTA Bârlogu, PTA Mogoşeşti, PTA Budurăşti, 
PTA Stoeneşti 1, PTA Stoeneşti 2, PTA Smeurăt 
1, PTA Smeurăt 2, PTA Smeurăt 3, PTA Gruieri, 
PTA Dobriceni 1, PTA Dobriceni 2, PTA Staţie Apă 
Stoeneşti (terţ)

Stoeneşti09:00 - 17:00

PTA Bârzeşti, PTA Bodeşti 1, PTA Bodeşti 2, PTA 
Bărbăteşti 1, PTA Bărbăteşti 2, PTA Bărbăteşti 3, PTA 
Bărbăteşti 4, PTA Staţie Tratare Pătrunsa (terţ)

Bărbăteşti09:00 - 17:00

LEA JT PTA Feţeni - circuitul spre SălişteaRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

PTA Săliştea, PTAB Deep Forest (terţ), PTA Depozit 
Deşeuri Feţeni (terţ)

Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

Elevii doljeni susţin simulările 
examenelor naţionale

Inspectoratul Școlar Judeţean 
Dolj organizează, în perioada 6-8 
februarie, simularea judeţeană a 
Evaluării Naţionale pentru elevii de 
clasa a VIII-a şi a probelor scrise ale 
examenului naţional de Bacalaureat 
pentru elevii din clasele terminale 
(elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/
frecvenţă redusă).

Marţi, 7 februarie, s-a desfăşurat 
cea de-a doua probă scrisă din 
cadrul simulării judeţene a Evaluării 
Naţionale şi a examenului naţional 
de Bacalaureat, respectiv proba 
scrisă la Matematică (pentru cei care 
au susţinut Evaluarea Naţională) şi 
proba Ec)-obligatorie a profilului - 
matematică sau istorie (pentru cei 
care au susţinut simularea judeţeană 
a examenului de Bacalaureat).

La simularea judeţeană a Evaluării 
Naţionale au fost prezenţi 4.252 
de candidaţi. Nu s-au prezentat 
la simulare 715 candidaţi din cei 

4.967 înscrişi. (85,60% procent de 
prezenţă)

La  s imu la rea  judeţeană a 

examenului de Bacalaureat au 
fost prezenţi 3.328 de candidaţi 
(învăţământ - zi). Nu s-au prezentat 
la examen 646 candidaţi din cei 3.974 
înscrişi.

Nu au fost elevi eliminaţi din 
examen pentru tentativă de fraudă.

Miercuri, 8 februarie, va avea loc 
proba scrisă E.d) - Proba la alegere 
a profilului şi specializării din cadrul 
simulării judeţene a examenului de 
Bacalaureat.
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CEZ Vânzare transformă locuințele 
a 5 copii silitori, proveniți din medii 

defavorizate, în adăposturi cu 
energie pentru educație

Furnizorul  de energie CEZ 
Vânzare, cu sprijinul Asociației CSR 
NEST, a montat peste 41 mp de 
tâmplărie PVC eficientă energetic și 
a înlocuit 50 de becuri vechi cu unele 
economice în 5 gospodării din Argeș, 
Dolj și Mehedinți.

Inițiativa s-a desfășurat în cadrul 
celei de-a doua ediții a programului 
„Adăpost cu energie”, lansat de către 
furnizor în 2021, în cadrul proiectului 
european SocialWatt. Scopul este 
acela de a îmbunătăți eficiența 
energetică în căminele clienților 
vulnerabili.

Dacă în ediția anterioară au 
fost schimbate echipamentele 
electrocasnice vechi cu unele noi, 
eficiente energetic, anul acesta au 
fost îmbinate două mari cauze pe 
care CEZ Vânzare le susține: educația 
și eficiența energetică.

Educația începe acasă, dar ce
se întâmplă atunci când condițiile 
de acasă nu îți permit să studiezi
confortabil?
Numărul copiilor aflați în această 

situație este îngrijorător, de aceea 
beneficiarii programului „Adăpost cu 

energie #PentruEducație” au fost 
selectați din rândul lor.

Au fost aleși 5 copii cu rezultate 
extraordinare la învățătură, premianți 
la școală, dar fără condiții de studiu 
propice acasă, din județele Argeș, 
Dolj și Mehedinți.

Ferestre sparte, igrasie, frig - sunt 
câteva din problemele cu care aceștia 
se confruntau din cauza tâmplăriei 
vechi și deteriorate.

CEZ Vânzare, împreună cu 
Asociația CSR Nest, a înlocuit 
geamurile și ferestrele vechi cu 
tâmplărie PVC cu geam termopan și 
a montat becuri noi LED, eficiente 
energetic și inteligente, în casele 
acestor elevi.

Î n  v i d e o c l i p u l  d e  p e 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
wa t c h ? v=4 r k FaAM5_p s&ab_
channel=GrupulCEZinRomania puteți 
vedea mai multe imagini din timpul 
implementării proiectului, dar și 
impresiile beneficiarilor.

„Programul Adăpost cu energie 
#PentruEducație reprezintă o 
continuare a sprijinului nostru din 
ultimii ani îndreptat către clienții 
CEZ Vânzare, pentru a-i încuraja să 

își optimizeze consumul de energie. 
Ne-am bucurat de feedback-ul pozitiv 
pe care l-am primit din partea 
copiilor și a părinților, dar, mai ales, 
ne bucură să știm că acești copii vor 
putea studia în condiții mai bune” - 
Cornelia Szabo, Director Executiv, 
CEZ Vânzare.

Furnizorul  s-a a lăturat,  în 
anul 2019, Proiectului European 
SocialWatt, cu scopul principal de a 
lupta împotriva sărăciei energetice 
cu care se confruntă comunitățile 
vulnerabile.

Demersurile desfășurate în cadrul 
proiectului au fost constante în 
toți acești ani și implică înlocuirea 
aparatelor electrocasnice vechi cu 
unele performante și eficiente, 
oferirea gratuită a 11.000 de becuri 
eficiente energetic în Centrele 
de Relații cu Clienții, informarea 
clienților cu privire la importanța 
eficienței energetice și acordarea de 
sfaturi practice pentru îmbunătățirea 
confortului de acasă.

„Pentru ca procesul educațional 

prin care generațiile de copii trec 
să fie complet, eficient și să aibă 
rezultatele scontate în viitor, acesta 
trebuie să continue și acasă, 
prin aprofundarea cunoștințelor 
abordate la școală. Copiii trebuie să 
beneficieze acasă de un confort fizic 
și emoțional constant, iar acesta se 
reflectă nemijlocit în performanțele 
la învățătură. Ne bucurăm că am 
făcut parte din inițiativa CEZ Vânzare 
Adăpost cu energie #PentruEducație 
și că am reușit să contribuim la 
crearea unor condiții mai bune de 
locuire și învățare pentru copiii cu 
rezultate excelente proveniți din 
medii vulnerabile” - Anda Sebesi, 
Director de Comunicare, Asociația 
CSR Nest.

Mai multe informații despre 
proiect, implicarea CEZ Vânzare 
și impactul în comunitatea locală 
puteți găsi la linkul alăturat: bit.ly/
AdapostCuEnergie2023.

Divizia Oameni & Brand
CEZ România
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„Stejarii” se mențin pe locul 20 în 
clasamentul mondial

Selecţionata României se menţine 
pe locul 20 în clasamentul mondial 
al echipelor naţionale masculine de 
rugby, dat publicităţii de Federaţia 
internaţională a sportului cu balonul 
oval (World Rugby), potrivit agerpres.
ro.

Ierarhia este dominată de Irlanda, 
urmată la o diferenţă foarte mică, de 
0,69 puncte, de Franţa, cele două 
echipei putând face rocadă în cazul în 
care Les Bleus nu vor pierde partida 
cu XV-le Trifoiului, sâmbătă la Dublin, 
în cadrul etapei a doua a Turneului 
celor Şase Naţiuni.

Treapta a treia a podiumului 
este ocupată de Noua Zeelandă, 
urmată de Africa de Sud, campioana 
mondială en titre. Scoţia a urcat pe 
poziţia a cincea, depăşind Anglia, 
pe care a învins-o surprinzător în 
weekend-ul trecut, la Londra, în 
Six Nations. Georgia, Portugalia şi 
România, echipe calificate la Cupa 
Mondială 2023, au rămas pe locurile 
13, 18, respectiv 20, după victoriile 
categorice obţinute la sfârşitul 

săptămânii trecute în partidele cu 
Germania (75-12), Belgia (54-17) 
şi Polonia (67-27), în Rugby Europe 
Championship 2023.

Iată cum se prezintă clasamentul 
World Rugby: 1. Irlanda 90,70 
puncte, 2. Franţa 90,01 puncte, 

3. Noua Zeelandă 88,98 puncte, 
4. Africa de Sud 88,97 puncte, 5. 
Scoţia 83,06 puncte, 6. Anglia 82,15 
puncte, 7. Australia 81,80 puncte, 
8. Argentina 80,72 puncte, 9. Ţara 
Galilor 78,02 puncte, 10. Japonia 
77,39 puncte, 11. Samoa 76,03 

puncte, 12. Italia 75,95 puncte, 13. 
Georgia 75,19 puncte, 14. Fiji 74,84 
puncte, 15. Tonga 71,21 puncte, 16. 
Spania 67,17 puncte, 17. Uruguay 
66,24 puncte, 18. Portugalia 65,97 
puncte, 19. Statele Unite 65,92 
puncte, 20. România 64,79 puncte.

Rugby Europe a stabilit locațiile pentru fazele 
finale ale Rugby Europe Championship

Ru g b y  E u r o p e  a  s t a b i l i t 
locațiile pentru fazele finale ale 

Rugby Europe Championship, 
competiție care din acest sezon 

se desfășoară într-un nou format, 
grupe, semifinale și finale. Astfel, 
finala mare și meciul pentru bronz 
vor avea loc la Badajoz în Spania, 
pe Stadionul Nuevo Vivero, în 
timp ce partidele de clasament 
5-8, vor avea loc la Amsterdam, în 
Țările de Jos. Toate întâlnirile sunt 
programate a avea loc în aceeași 
zi, pe 19 martie.

Rugby Europe Championship 
are din acest sezon competițional 
un alt sistem de desfășurare. 
Cele opt echipe sunt împărțite în 
două grupe, iar după meciurile 
din grupe, primele două clasate 
joacă în semifinalele pentru locurile 
1-4, în timp ce ultimele două în 
semifinalele locurilor 5-8, pe terenul 
celor mai bine clasate.

Cele două grupe sunt formate 
din Georgia, Spania, Țările de Jos 
și Germania în Grupa A și România, 
Portugalia, Belgia și Polonia în Grupa 
B.

Semifinale 1-4:
Locul 1 Grupa A - Locul 2 Grupa B
Locul 1 Grupa B - Locul 2 Grupa A
Semifinale 5-8
Locul 3 Grupa A - Locul 4 Grupa B
Locul 3 Grupa B - Locul 4 Grupa A
Semifinalele sunt programate a 

se disputa pe 4-5 martie, iar finalele 
pe 19 martie.

Programul finalelor Rugby Europe 
Championship 2023:

Amsterdam (Țările de Jos)
locul 7 ora 11:30 (ora României)
locul 5 ora 14:00 (ora României)
Bandajoz (Spania)
locul 3 ora 16:15 (ora României)
finala mare ora 19:00 (ora 

României)
România a debutat cu o victorie 

în actuala ediție a REC, învingând 
Polonia cu 67-27. Stejarii vor întâlni 
în cel de-al doilea meci, Belgia, la 
Bruxelles, pe 11 februarie.

sursa: rugbyromania.ro

foto arhivă
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275.3601
4.5747
5.4884

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfântul Teodor Stratilat; 
Sfântul Proroc Zaharia

4.9022
Max.        0oC
Min. -10oC 

SLATINA 
SEVERIN

1/-9oC
4/-5oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

3/-80C
2/-10oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

La mulți ani, Gică! Arlauskis 
și CSU i-au făcut „cadoul” 

perfect lui Hagi

CSU Craiova a pierdut, scor 
2-1, meciul cu Farul. Victor ia 
constănțenilor a venit la o zi după 
ce Gică Hagi și-a sărbătorit ziua de 
naștere. „Regele” a împlinit 58 de 
ani. Înainte de startul jocului, oltenii 
i-au dăruit un tricou antrenorului, 
iar în timpul partidei Arlauskis a 
gafat inexplicabil. Portarul a faultat 
un adversar în careu și a provocat 

un penalty.
Narcis Răducan, Bogdan Stelea 

și Andrei Cristea l-au criticat pe 
portarul lituanian al CSU Craiova: 
„Arlauskis are teribilisme de genul 
ăsta. A greșit, dar astfel de momente 
fac parte din arsenalul lui. Cine îl 
cunoaște știe. Arlauskis are astfel de 
ieșiri uneori. Știi ce cred? Dacă te pui 
în mintea lui, știi ce a vrut el să facă? 
L-a deranjat că l-a șicanat puțin 
adversarul și a vrut să intre în fața 
lui și să fie el faultat. Ceva de genul 
ăsta, să obțină un galben pentru 

Neagoe încă speră: „Nu este nimic pierdut”
CSU Craiova a luat bătaie de 

la Farul, dar Eugen Neagoe nu 
este demoralizat de acest rezultat. 
Antrenorul speră ca elevii lui să își 
schimbe atitudinea și spune că, 
momentan, nu este nimic pierdut. 
Trupa din Bănie mai are 6 etape de 
jucat până la startul play-off-ului și 
încă poate ajunge mai aproape de 
echipele fruntașe.

„O să facem o analiză în zilele 
următoare, cu siguranță. Sincer, aș fi 
schimbat mai mulți jucători la pauză. 
Dar mai erau 45 de minute și nu 
puteam să schimb toată echipa. În 
primul rând, trebuie să ne schimbăm 
mentalitatea, să intrăm cu atitudine, 
mult mai agresivi pe teren. Am 
intrat relaxați, am crezut că va veni 
mingea la noi fără efort. N-am fost 

atenți, greșelile pe care le-am făcut le 
cunoaștem. Nu este nimic pierdut în 
acest moment, mai sunt șase etape 
din campionatul regulat, apoi încă 
zece în play-off. Se poate întâmpla 
orice! Problema este la noi, trebuie 
să ne schimbăm atitudinea”, a mai 
spus tehnicianul.

Farul: Aioani - Kiki, Larie, M. 
Popescu, Borza - Artean, T. Băluță, 
Grameni - Ad. Mazilu, L. Munteanu, 

V. Morar. Rezerve: Buzbuchi - 
Baravykas, D.Grosu, Groby, Casap, 
Sali, Mateus Santos, L. Banu, I. 
Cojocaru. Antrenor: Gheorghe Hagi.

CSU Cra iova :  A r l ausk i s  - 
Martic, V. Găman, Erico Da Silva,  
Vătăjelu - Al. Crețu, Screciu, Nistor - 
Ișfan, Rivaldinho, A. Ivan. Rezerve: 
D. Lazar - Ndong, Zajkov, Mateiu, 
Sala, Roguljic, Cîmpanu, Koljic, 
Markovic. Antrenor: Eugen Neagoe.

Cătălin ANGHELNistor și Vătăjelu au răbufnit 
după eșecul cu Farul:

 „Suntem penibili”
Eșecul cu Farul i-a demoralizat pe 

fotbaliștii de la CSU Craiova. Dan Nistor 
spune că antrenorii nu au nicio vină 
pentru rezultatele slabe ale echipei. 
Mijlocașul explică faptul că greșelile 
copilărești fac trupa din Bănie să piardă 
punte.

„Parcă am pierdut același meci ca 
la Botoșani. S-a scris istoria partidei 
de la început. Din păcate, nu am fost 
la nivelul care trebuie și nu cred că 
asta e valoarea noastră. Dacă vrem 
să ne batem acolo sus și să tindem 
pe cai mari nu trebuie să avem 
aceste fluctuații. Până la urmă, câți 
antrenori ar veni, tot noi intrăm în 
teren. Sunt niște greșeli copilărești și 
se repetă la infinit, la fiecare etapă. 
Avem condiții extraordinare, suporterii 
vin alături de noi… (n.r. - despre meciul 
cu CFR) Caracterele puternice se văd în 

momentele grele. Vom vedea sâmbătă 
ce va fi. Din punctul meu de vedere, 
nu mă gândesc la campionat. Să fim 
matematic în play-off și după vedem”, 
a spus Nistor.

Bogdan Vătăjelu, unul dintre 
căpitanii echipei, a fost mult mai dur. 
Acesta consideră că șefii clubului 
trebuie să ia atitudine și să schimbe 
măcar 10 jucători.

„Suntem noi jucătorii penibili. Cine 
poate să fie de vină decât noi jucătorii? 
Antrenorul plătește că e cel mai ușor 
de dat afară. Cum am mai zis, ar fi 
timpul să plece 10-15 jucători. Poate, 
nu știu. Dacă asta ar fi bine pentru club 
și jucători, nu știu. Asta cred că poate o 
să se întâmple, deși e foarte greu. Nu 
vreau să spun lucruri la cald, deja am 
zis”, a mai declarat Vătăjelu.

Cătălin ANGHEL

a d v e r s a r. 
O  nebun ie 
d e  g e n u l 
ăsta! A fost 
efectiv ceva 
cop i lăresc . 
Sunt convins 
că și Eugen 
Neagoe își va 
da seama”, a 
spus Narcis 
Răducan, la 
e m i s i u n e a 
Fotbal Club.


