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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 16 IANUARIE – 22 IANUARIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

16.01
Trafo 1 PTCZ 6.94 Corabia - Str. C.A. RosettiCorabia12:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 15 Piață Gară - Str. SilozuluiSlatina08:00 - 12:00
Trafo 1 PTCZ 14 Piață Gară - Str. SilozuluiSlatina12:00 - 16:00
Trafo 1 PTCZ 6.75 Corabia - Str. CaraimanCorabia08:00 - 12:00

PTCZ Policlinica circuit 6 - Str. GladioleiSlatina08:45 - 15:30

EVENIMENT | Căutat 
pentru viol în Germania, 

prins în Băileşti
Un bărbat de 52 de ani, urmărit 

internațional, a fost prins în Băileşti. 
Autoritățile din Germania au emis 
mandat european de arestare pentru 
comiterea pe teritoriul acestui stat a 
infracțiunii de viol, fiind condamnat 
la închisoare.

„În cursul zilei de 06 ianuarie a.c., 
polițişti ai Serviciului de Investigații 
Criminale din cadrul Inspectoratului 
de Poliție Județean Dolj, cu sprijinul 
pol i ț iş t i lor  d in cadrul  Pol i ț ie i 
Municipiului Băileşti, au depistat, 
în municipiul Băileşti, un bărbat de 
52 de ani, din localitate, urmărit 
internațional.

Față de acesta, autorități le 
judiciare din Germania au emis 
mandat european de arestare pentru 
comiterea pe teritoriul acestui stat a 
infracțiunii de viol, fiind condamnat la 

pedeapsa închisorii.
Bărbatu l  a  fos t  p rezenta t 

Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Craiova care a emis ordonanță 
de reținere, pentru 24 de ore, fiind 
introdus în Centrul de Reținere 
şi Arestare Preventivă din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean 
Dolj. Ulterior, instanța de judecată 
a dispus arestarea provizorie a 
bărbatului, pentru 15 zile, în vederea 
extrădării”, potrivit IPJ Dolj.

Claudia GROSU

Vicențiu Mocanu ajută la restaurarea 
Parohiei de la Râureni

Unul dintre lăcaşurile de cult de pe 
harta județului Vâlcea a beneficiat de 
o mână puternică de ajutor din partea 
unei companii private. VeroTherm, 
firmă specializată în producție de 
materiale de construcții, a pus umărul 
la reabilitarea Parohiei Râureni.

Punerea pe picioare a lăcaşului de 
cult a durat mai bine de jumătate de 
an, iar părintele Chebăruş a ținut să 
mulțumească firmei pentru inițiativă, 
lucru recunoscut inclusiv de Vicențiu 
Mocanu, managerul VeroTherm, 
căruia i-a fost propusă chiar titulatura 
de ctitor al parohiei.

„Este vorba despre Parohia 

Râureni, de la Vâlcea. Noi am refăcut 
practic casa parohială. Am venit 
cu materiale de construcții precum 
polistiren, plasă, adeziv, lavabilă 
şi alte produse. La acest moment 
reabilitarea este aproape gata, după 
mai bine de jumătate de an de 
muncă”, a spus Vicențiu Mocanu.

Compania vâlceană nu este la 
prima acțiune caritabilă. Firma a mai 
fost implicată de-a lungul timpului în 
diverse proiecte care au vizat atât 
case, cât şi personae defavorizate.

„Avem şi proiecte mai vechi în 
care am fost implicați. De la case 
pe care le-am reabilitat şi până 
la persoane defavorizate pentru 
care am intervenit. Am avut de 
curând, inclusiv o acțiune cu cei 
de la ISU Vâlcea în toamnă, dar şi 

alte proiecte în plan pentru viitor”, 
a mai adăugat omul de afaceri din 
Vâlcea.

Înființată în anul 1998 în Râmnicu 
Vâlcea, societatea SC VeroTherm 
SRL a cunoscut o dezvoltare majoră 
şi continuă. În prezent, dispune 
de personal calificat şi instruit, cu 

utilaje de ultimă generație, spații de 
producție proprii, spații de expunere 
proprii, parc auto propriu şi, lucrul 
cel mai important, clienți importanți 
la nivel național cu care colaborează 
în mod curent de foarte mulți ani şi 
care sunt mulțumiți de serviciile şi 
produsele oferite.
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Târgujienii pot plăti impozitele și taxele 
locale din 9 ianuarie

Primăria Municipiului Târgu Jiu 
informează cetățenii că, începând de 
luni, 09.01.2023, se pot plăti taxele 
și impozitele locale pentru anul 2023.

Persoanele care achită până în 
data de 31.03.2023 impozitele și 
taxele locale datorate pentru întreg 
anul, beneficiază de o bonificație de 
10%, conform prevederilor Codului 
Fiscal.

Modalități de plată a taxelor și 
impozitelor locale:

- online, pe www.ghiseul.ro, atât 
pentru persoanele fizice, cât și pentru 
cele juridice;

- prin virament bancar în conturile 
instituției deschise la Trezorerie;

- direct la ghișeele instituției 
(numerar sau cu card bancar).

Acestea sunt situate astfel:
- sediul Primăriei Târgu Jiu, 

Bulevardul Constantin Brâncuși, nr. 
19,

- sediul Direcției Impozite și Taxe, 
Bulevardul Republicii, bl. 25, parter,

- Centrul de încasare, Str. A. I. 
Cuza, bl. 15, parter,

- Centrul de încasare Abator, 
Bulevardul Victoriei, bl. 196, parter.

„Pentru www.ghiseul.ro datele 
de acces se obțin prin accesarea 
secțiunii „Creare cont”, în care se 
completează CNP, numărul de card 
al titularului contului și o adresă 
de e-mail. Ulterior, se primesc pe 
acest e-mail userul și parola inițiale, 
care vor trebui schimbate la prima 
autentificare.

După autentificare se pot face 
și plățile, fiind afișate toate sumele 
datorate.

Pentru plata prin virament prin 
Trezorerie, beneficiar Municipiul 
Târgu Jiu (persoană juridică de drept 
public), cod fiscal 4956065. Conturile 
IBAN în care se pot face plăți sunt 
afișate pe site-ul Primăriei Municipiului 
Târgu Jiu și pot fi vizualizate accesând 
adresa: www.targujiu.ro, Direcții și 
servicii; Direcția impozite și taxe; 

Conturi virament impozite și taxe 
locale. Pentru informații suplimentare 
vă rugăm să luați legătura cu organul 
fiscal, care poate fi contactat la telefon 
0253227101, 0253238410; fax 
0253227102, e-mail dpv@taxelocale-

targujiu.ro; taxl@rdsmail.ro sau 
direct, la sediul Direcției impozite și 
taxe, Bulevardul Republicii, bl. 25, 
parter”, transmite Primăria Târgu Jiu, 
potrivit gorjeanul.ro

Primarul din Albeni nu a fost lăsat de salariați să 
intre în sediul primăriei

Primarul comunei Albeni, Gorj, 
Ionuț Silviu Stan, nu a fost lăsat, joi, 
5 ianuarie, să intre în sediul primăriei 
de către salariații instituției, care au 
sesizat poliția.

Vara trecută, Ionuț Silviu Stan a 
fost arestat preventiv în cadrul unei 
anchete penale, în urma căreia a fost 
trimis în judecată pentru fapte de 
corupție, scrie adevarul.ro.

Acesta s-a aflat mai mult timp în 
arest preventiv și în arest la domiciliu, 
iar acum este sub control judiciar, 
care prevede că nu are voie să se 
apropie de martori, printre care se 
află salariați din cadrul Primăriei 
comunei Albeni.

Totul a pornit de la o hotărâre 
judecătorească stranie emisă de 
către Curtea de Apel Craiova în luna 
decembrie: „Admite contestaţia 
formulată de contestatorul inculpat 
Stan Silviu Ionuţ împotriva încheierii 
nr. 134/16.12.2022 pronunţată de 
Tribunalul Gorj. Desființează integral 
încheierea contestată și înlătură 
obligaţia prevăzută de art.215 alin.2 

lit.e Cpp, respectiv obligaţia de a nu 
exercita funcţia de primar în cadrul 
Primăriei comunei Albeni”.

Cu toate acestea, primarul se află 
sub control judiciar și nu are voie să 
se apropie de unii salariați, care au 
calitatea de martori.

Polițiștii au intervenit joi, 5 
ianuarie, la Primăria Albeni, după ce 
angajații nu i-au permis primarului 
Ionuț Stan să intre în sediul instituției.

Pentru că a încălcat obligațiile 
impuse prin control judiciar, acesta 
ar putea ajunge din nou după gratii.

„ Po l i ț i a  O ra ș u l u i  T â r g u -
Cărbunești a fost sesizată cu 
privire la faptul că fostul primar al 
localității, aflat în control judiciar, 
s-a deplasat la sediul instituției 
publice, deși îi este interzis să ia 
legătura cu angajații, martori în 
cauza în care acesta este cercetat. 
Polițiștii efectuează verificări cu 
privire la respectarea/încălcarea 
obligațiilor impuse prin controlul 
judiciar de către bărbat, urmând ca, 
la finalizarea acestora, să formuleze 

propuneri legale”, au transmis 
reprezentanții Poliției Gorj.

În toamna anului trecut, primarul 
PNL al comunei Albeni, Ionuț Silviu 
Stan, a fost trimis în judecată de 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. 
Acesta este acuzat de comiterea 
mai multor infracțiuni: trafic de 
influență, luare de mită, divulgarea 
informațiilor secrete de serviciu, 
instigare la comiterea infracțiunii de 
divulgare a informațiilor secrete de 
serviciu.

Primarul s-a aflat multe luni în 
stare de arest preventiv, după care 
în arest la domiciliu.

Potr iv i t  oameni lor legi i ,  în 
vara anului 2018, primarul Stan a 
cerut de la un martor denunțător 
suma de 3.000 de euro, pentru 
a-l angaja în funcția de asistent 
medical comunitar, asigurându-l 
că va interveni pe lângă comisia de 
examinare. Martorul denunțător a 
fost declarat admis, deși obținuse 
media 5,61. Primarul Stan este 
acuzat de procurori că a primit suma 

de bani anterior datei susținerii 
concursului.

De asemenea, primarul Stan a 
pretins și a primit suma de 12.000 
de lei de la un candidat, pentru a fi 
angajat în postul de buldoexcavatorist 
în cadrul Primăriei Albeni.

În iarna anului 2020, edilul 
comunei Albeni a pretins suma de 
4.000 de euro din care a primit 3.500 
de euro de la un martor denunțător, 
pentru a promova un concurs de șef 
de serviciu în cadrul Primăriei Albeni, 
„dispunând secretarului comisiei 
să-i remită martorului subiectele și 
rezolvarea acestora”.

Totodată, în anul 2017, primarul 
Stan a pretins și primit de la un 
martor suma de 5.500 de lei, pentru 
angajarea soției sale pe postul de 
consilier agricol în cadrul Primăriei 
Albeni. Primarul i-a determinat 
pe membrii comisiei de concurs 
să remită subiectele înainte de 
susținerea probei scrise.

Vera IONESCU
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Se scumpește apa în Mehedinți. Tarifele 
au crescut și cu 20%

Rata inflației și costurile la energie 
aduc noi scumpiri la toate serviciile. 
Locuitorii din Mehedinți din aria de 
operare a SECOM trebuie să achite, 
de la 1 ianuarie, și prețuri mai mari 
la apa potabilă, precum și la tariful 
de canalizare.

Dacă anul trecut, prețul unui 
metru cub de apă era de 6,18 lei, 
acum oamenii vor achita 7,53. La 
canalizare, în 2022, tariful era de 
3,73, iar acum este de 4,99 lei. Prin 
urmare, tariful total, la serviciile 
de apă - canal este 12,52 lei, ceea 
ce înseamnă o majorare de 20% 
comparativ cu anul trecut.

„Vorbim despre o creștere tarifară 
de aproximativ 20% la serviciile 
de alimentare cu apă și canalizare. 
Sunt două componente - o creștere 
cauzată de inflație (vorbim de o 
creștere de 15,32%), diferența 
de 4% fiind cauzată de obligațiile 
noastre de a achita cofinanțările 
pentru proiectele europene. Există 
o strategie tarifară aprobată și avem 
avizele de la ANRSC. La prețul final 
contribuie toate scumpirile din ultima 
vreme, inclusiv scumpirea energiei. 
De altfel, valoarea unui litru de 
hipoclorit a crescut de trei ori, în 
2022”, declară directorul general 

al societății SC SECOM SA, Adrian 
Turbat, potrivit acualmehedinti.ro.

Noul preț este același în toată 
aria de operare a societății. Așadar, 
și celelalte orașe și comune din județ, 
care sunt alimentate de această 
societate, vor achita același preț.

„Locatarii s-au conformat. Noi 
am achitat și pe ianuarie la SECOM. 
Greu le va fi tuturor să achite un tarif 
majorat. Mai greu va fi la pensionari. 
Economie la apă nu prea se poate 
face, nu te prea poți limita”, declară 
Ștefan Țîrăi, președintele unei 
asociații de proprietari din Drobeta 

Turnu Severin, potrivit sursei citate.
Mehedințenii se plâng de noile 

modificări și spun că le va fi foarte 
greu să se alinieze la scumpirile 
care se impun. Debutul anului 2023 
a adus scumpiri la toate serviciile și 
produsele de pe piață.

„Din punct de vedere al societății 
de furnizare, această majorare a 
tarifului este o normalitate, ținând 
cont de scumpirile în lanț ale tuturor 
produselor; însă, pentru cea mai 
mare parte a populației, nu va fi 
ușor de suportat noul plan tarifar. 
Vrem, nu vrem, trebuie să suportăm 

aceste costuri. Cei de la SECOM 
știu ce costuri au cu alimentarea și 
distribuția. Noi trebuie să facem în 
așa fel încât, la blocuri, să nu avem 
pierderi pe rețea, la asociații, pentru 
a nu plăti și mai mult. Mai greu 
de suportat acest nou plan tarifar 
este pentru pensionari și pentru 
persoanele cu venituri mai scăzute”, 
a spus un severinean.

SC SECOM SA este operator 
regional pentru judeţul Mehedinţi, 
având un număr de aproximativ 
130.000 de consumatori.

16,2 milioane de lei pentru asfaltarea și 
modernizarea a patru tronsoane de 

drum din Mehedinți
16,2 milioane de lei, din care 14 

milioane de lei fonduri nerambursabile 
atrase prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, sunt investite 
de Consiliul Județean Mehedinți în 
îmbunătățirea conectivității în zona 
de vest a județului, prin asfaltarea 
și modernizarea a patru tronsoane 
de drum.

Proiectul este implementat în 
cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020 și are ca dată 
de finalizare sfârșitul lunii noiembrie 
2023. Drumurile vizate sunt DJ 607B, 
pe tronsonul Cireșu - Marga, și DJ 

606B, pe tronsoanele Izvoru Aneștilor 
- Valea Izvorului, Valea Izvorului 
și Bistrița. Cele patru tronsoane 
modernizate au în total 12 kilometri. 
Investiția include, pe lângă asfaltare, 
construirea a două stații de transport 
public și amplasarea de parapete 
metalice și limitatoare de viteză, după 
cum notează adroltenia.ro.

Totodată, drumurile județene 
care fac obiectul proiectului asigură 
accesul și către portul fluvial și gara 
feroviară din Drobeta Turnu Severin 
prin DN 67, respectiv DN 6.

Cătălin ANGHEL
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80 de proiecte pentru Balș

Unul dintre orașele din Olt în care 
proiectele de viitor par a fi prioritare 
pentru administrația locală este Balș. 
Edilul local a povestit, potrivit Olt TV, 
că și-a propus nu mai puțin de 80 
de proiecte pentru localitatea de pe 
Olteț.

Primarul din Balș, Cătălin Rotea, 
spune că dintre cele 80 de proiecte 
promise oamenilor în campania 
electorală din 2020 au fost finalizate 
30, altele 19 sunt în curs de execuție, 
pentru 15 a fost atrasă finanțarea, iar 
ultimele 16 urmează să fie depuse pe 
programe de finanțare europeană.

„Defalcând axele de dezvoltare 
a orașului, eu mi-am propus 80 de 
proiecte. Dintre acestea, 30 sunt 
finalizate, 19 sunt în curs de execuție, 
15 sunt finanțate, deci avem finanțare 
pentru ele și urmează să înceapă, iar 
16 proiecte majore urmează să fie 
depuse pe fonduri europene, în cadrul 
Programului Operațional Regional, 
în martie, respectiv iunie 2023. Pe 

acestea din urmă, care sunt la nivel 
de proiecte tehnice, le consider 
eligibile și sunt proiecte competitive, 
nu o să fie primul venit, primul servit. 

Suntem 26 de orașe din Regiunea 
Sud-Vest Oltenia care ne batem pe 
niște sume de bani prealocate, dar eu 
sunt foarte încrezător că aceste 10, 

12 milioane de euro care îmi închid 
aceste 16 proiecte vor fi accesate 
de către orașul Balș”, a declarat, la 
OltTV, Cătălin Rotea.

ISU Olt caută voluntari 
pentru „Salvator din pasiune”

Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență „Matei Basarab” al județului 
Olt anunță că organizează o nouă 
etapă a campaniei de recrutare a 
voluntarilor „Salvator din pasiune”, 
în această perioadă desfășurându-
se înscrierile. Astfel, până pe data 
de 20 ianuarie, oltenii care doresc 
să se alăture echipei salvatorilor 
pot transmite cereri de înscriere. 
Candidații din județ care deja au 
depus aceste cereri, mai au timp până 
în data de 27 ianuarie 2023 să depună 
dosarele complete. Cursurile au urma 
să aibă loc în zilele de weekend, 
perioada de desfășurare a acestora 
fiind 4 - 25 februarie.

„Candidatul la statutul de voluntar 
este persoana care îndeplinește 
următoarele condiții: are vârsta 
cuprinsă între 16 şi 65 de ani; este 
apt din punct de vedere medical; nu 
a fost condamnat pentru săvârşirea 
infracţiunilor cu intenţie; nu a pierdut 
anterior calitatea de voluntar în cadrul 
inspectoratelor pentru situaţii de 
urgenţă; nu este angajat în cadrul 
inspectoratelor pentru situații de 
urgență; nu este angajat sau nu 
își desfășoară activitatea în cadrul 

serviciilor voluntare sau private pentru 
situații de urgență”, arată ISU Olt.

Reprezentanții ISU adaugă că 
înscrierile se fac la sediul Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență „Matei 
Basarab” Olt, din municipiul Slatina, 
strada Tipografului, nr. 7.

„Cetăţenii dornici de colaborare cu 
profesioniştii în situaţii de urgenţă vor 
învăța și vor utiliza noţiunile de bază 
în acordarea primului ajutor calificat, 
se vor implica în acţiunile de ajutor 
umanitar şi în cele de popularizare 
a mesajului preventiv și vor putea 
participa la misiunile de intervenție”, 
mai spun pompierii olteni.

Alexandru NICA

Tânără de 21 de ani, 
dispărută de acasă

Polițiștii olteni sunt în alertă după 
ce o tânără de 21 de ani din localitatea 
Călui a dispărut de la domiciliu. Fata 
ar fi plecat pe 2 ianuarie și nu a mai 
fi revenit.

„La data de 6 ianuarie 2023, în 
jurul orei 09.40, Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Olt a fost sesizat, prin 
apel 112, de o femeie, cu privire la 
faptul că, în data de 2 ianuarie a.c., 
IANCU CRISTINA-DANIELA, în vârstă 
de 21 ani, din comuna Călui, județul 
Olt, a plecat voluntar de la domiciliu 
și nu a mai revenit.

S emna lmen te :  î n ă l ţ ime  - 
aproximativ 1,60 metri, greutate -  
aproximativ 60 de kilograme, ochi 
căprui, păr lung de culoare neagră, 
față ovală și cunoscută cu dizabilități 
de deplasare.

La momentul dispariţiei era 
îmbrăcată cu o vestă de culoare gri, 
pulover de culoare neagră, pantaloni 
de culoare galbenă și în picioare avea 
o pereche de cizme de culoare roșie.

Cei care pot furniza informații 
ce pot ajuta la găsirea persoanei 
dispărute sunt rugați să anunțe cea 
mai apropiată unitate de poliție sau 
să sune la numărul de urgență 112” -  
IPJ Olt.

Alexandru NICA
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Taxe mai mari. Primăria ajută cu 
metode rapide de plată

Mai multe dări către bugetul 
local pe care craiovenii trebuie să le 
plătească cresc anul acesta. Primăria 
Craiova vine în sprijinul oamenilor cu 
„metode rapide” de plată. Astfel, într-
un comunicat de presă, reprezentanții 
instituției anunță că „pentru a veni 
în întâmpinarea celor care nu pot 
folosi aceste metode alternative 
de plată, programul de lucru al 
casieriilor Direcției Impozite și Taxe 
Craiova, începând cu 09.01.2023, va 
fi următorul:

- punct de încasare Calea București 
nr. 51C (Piața centrală) în zilele de 
luni, marți, joi și vineri între orele 
08:30 - 16:00 și miercuri între orele 
08:30 - 18:00;

- punct de încasare str. Mitropolit 
Firmilian nr. 14 de luni până vineri 
între orele 08:30 - 16:00;

- punct de încasare Craiovița Nouă 
(Bulevardul Oltenia Bl. 65A1- parter), 
de luni până vineri între orele 08:30 -  
18:00;

- punct de încasare Brazda lui 
Novac (Str. Doljului, nr.37, Bl. G4, 
parter), de luni până vineri între orele 
08:30 - 18:00;

- punct de încasare Rovine (Str. 
Nicolae Iorga, nr. 31, Bl. E1, parter), 
de luni până vineri între orele 08:30 -  
18:00;

- punct de încasare 1 Mai (Str. 
Independenței nr. 12, Bl. 7, parter), 
de luni până vineri între orele 08:30 -  
18:00;

- punct de încasare Lăpuș (str. 
Calea București, nr. 137, Bl. T6, 
parter),  de luni până vineri între orele 
10:30 - 18:00”, au spus reprezentanții 
Primăriei Craiova, care au adăugat 
că persoanele fizice care își plătesc 
pentru tot anul impozitele pe clădiri, 
terenuri și mijloace de transport, până 
la data de 31 martie 2023, primesc o 
bonificație în cuantum de 10%.

Reamintim că în ultima ședință 
a Consiliului Local au fost aprobate 
noile taxe și impozite.

Este vorba despre impozitul pe 
clădiri și taxa pe clădiri; impozitul pe 
teren și taxa pe teren; impozitul pe 
mijloacele de transport; taxa pentru 
eliberarea certificatelor, avizelor și 
autorizațiilor; taxa pentru folosirea 
mijloacelor de reclamă și publicitate; 
impozitul pe spectacole; taxele 

speciale.
Începând de anul acesta, ar urma 

ca cetățenii din Bănie să plătească 
mai mult pentru apartamentele și 
casele pe care le dețin în oraș. Taxele 
cresc în funcție de anul în care a 
fost construită locuința, zona în care 
e situează, dar și după suprafață. 
Pentru imobilele din zonele A și B, 
impozitul pe locuinţă în Craiova creşte 
semnificativ, în timp ce pentru cele din 
zonele C și D se va menține la același 
nivel sau va înregistra creșteri, dar 
foarte mici.

Totodată, echipele de fotbal din 
Craiova vor plăti și ele chirii mai 
mari pentru a folosi stadionul „Ion 
Oblemenco”. Cu 2.557 de lei mai mult 
vor fi nevoite CSU și FCU Craiova să 
plătească pentru o partidă disputată 
pe teren propriu, în 2023, suma fiind 
mai mare pentru meciurile din fazele 
superioare ale cupelor europene.

Printre altele, modificări suferă 
și taxa pentru ocuparea terenurilor 
aparţinând domeniului public şi 
privat cu terase sezoniere, în care 
se desfăşoară activităţi comerciale, 
diferenţiată pe zone de atracție 
comercială.

Și taxa de parcare în 
Craiova crește
Șoferii care vor parca pe domeniul 

public al municipiului Craiova în 
2023 vor scoate mai mulți bani 
din buzunar. Primăria a stabilit 
noi tarife, acestea vizând inclusiv 
posesorii de autovehicule electrice.

Astfel, posesorii autoturismelor 
clasice vor plăti 74 de lei pe an, 
față de 70 până acum, în timp ce 
șoferii care conduc mașini electrice 
sau hibrid vor plăti 37 de lei pe an.

Creșterea cea mai mare a tarifului 
de parcare este pentru mașinile 
acționate electric. Posesorii de 
autoturisme electrice, plăteau până 
acum 11 lei pe an, iar din 2023 vor 
fi nevoiți să achite mai mult decât 
triplu.

Acest lucru vine în condițiile în 
care Primăria Craiova voia să oblige 
și posesorii de autoturisme electrice 
să plătească 74 de lei, precum 
șoferii cu mașini pe combustibil 
normal. Între timp, reprezentanții 
urbei au revenit asupra deciziei și 
au aprobat tariful de 37 de lei, atât 
pentru electrice, cât și pentru hibrid.

Vestea bună vine pentru posesorii 
de mașini hibrid, al căror impozit va 

fi redus cu 95%, față de propunerea 
inițială de 50%.

„În procesu l  de av izare  a 
proiectului de hotărâre privind 
stabilirea și aprobarea impozitelor 
și taxelor locale, pentru anul 
2023, elaborat în conformitate cu 
prevederile O.G. nr. 16/2022 în 
forma anterioară Legii nr.370/2022, 
Comisia I - Buget Finanțe a avizat 
două amendamente, respectiv: 
reducerea impozi tu lu i  pentru 
mijloacele de transport hibride cu 
95% față de reducerea propusă 

de 50%; taxa de parcare pentru 
mijloacele de transport hibride 
și electrice să se stabilească la 
valoarea de 37 lei/an față de 
valoarea propusă de 74 lei/an”, 
se arată în proiectul de hotărâre.

Și parcarea de reședință crește.
Cei care locuiesc în zona 0 a 

orașului vor plăti 168 de lei pe an, 
față e 160 până acum. Craiovenii 
din zona 1 vor scoate din buzunar 
135 de lei pe an, față de 128 de lei, 
în timp ce rezidenții din zona 3 vor 
achita 112 lei, față de 107 lei.
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Elevii doljeni se întorc la școală în stare 
de alertă de gripă

Vacanța de iarnă s-a sfârșit pentru 
elevi. Din nefericire, aceștia se vor 
întoarce la cursuri în stare de alertă 
de gripă. La finalul anului trecut mulți 
copii au fost afectați de viroze, potrivit 
autorităților. Medicii recomandă multă 
precauție și atenționează părinții 
care îi au pe cei mici bolnavi să-i țină 
acasă.

Inspectoratul Școlar Județean Dolj 
a transmis o notă de informare către 
toate unitățile de învățământ, privind 
situația epidemiologică din România, 
respectiv creșterea numărului de 
îmbolnăviri generate de virusul gripal 
sau de alte infecții respiratorii acute.

„Conducer i le  un i tă ț i lo r  de 
învățământ preuniversitar vor 
lua toate măsurile de prevenire 
a îmbolnăvirilor în colectivitățile 
școlare și protejarea antepreșcolarilor, 
preșcolari lor, elevilor, cadrelor 
didactice, personalului didactic 
auxiliar și nedidactic.

În acest sens, conducerile unităților 
de învățământ sunt responsabile de:

- diseminarea către părinți sau 
reprezentanții legali ai elevilor / 
preșcolarilor / antepreșcolarilor 
a  in fo rmaț i i l o r  cu  pr iv i re  la 

recunoașterea simptomelor de gripă 
sau alte infecții respiratorii, în vederea 
realizării triajului epidemiologic zilnic 
la domiciliu, înainte de intrarea 
copilului în colectivitate, conform 
ghidului transmis de Ministerul 
Sănătății.

- realizarea triajului zilnic în 
colectivități școlare la începutul primei 
ore de curs a fiecărui schimb.

- asigurarea materialelor necesare 
pentru dezinfecția periodică a mâinilor 
și suprafețelor.

- efectuarea dezinfecției periodice 
a spațiilor de învățământ.

- aerisirea periodică a încăperilor.
- instruirea elevilor cu privire la 

comportamentul adecvat, în caz 
de tuse sau strănut, astfel încât 
să nu răspândească virusul gripal, 
recomandarea utilizării batistelor de 
unică folosință.

- recomandarea folosirii măștilor 
de protecție sanitară, atât pentru 
personal cât și pentru elevi/preșcolari.

- informarea părinților sau a 
reprezentanților legali cu privire la 
necesitatea consultării medicului 
de familie la apariția simptomelor 
respiratorii pentru stabilirea indicațiilor 
terapeutice, izolării și efectuării unor 
eventuale investigații suplimentare”.

Potrivit Direcției de Sănătate 

Publ ică (DSP) Dol j ,  în pr ima 
săptămână a acestui an au fost 
confirmate 634 cazuri de IACRS, 
184 cazuri de pneumopatii acute şi 
10 cazuri clinice de gripă din care 
7 spitalizate (5 confirmate cu test 
rapid) şi 3 tratate ambulator din 
care 2 confirmate cu virus gripal 
tip A.

„Numărul total al cazurilor de 
viroze respiratorii şi gripă înregistrat 
în această săptămână (827) este mai 
scăzut faţă de valoarea înregistrată în 
săptămâna anterioară (1.275 cazuri) 

şi se încadrează în limitele sezonului. 
Rata incidenţei în populaţie a cazurilor 
de IACRS a fost 92,91 o/oooo, gripă 
1,03 o/oooo şi a pneumopatiilor 
a fost de 27,26 o/oooo. Ponderea 
spitalizărilor din numărul total de 
cazuri a fost 17,53%. Deoarece există 
dovada circulaţiei de virusuri gripale 
în populaţie, caracterizăm săptămâna 
prin activitate gripală sporadică”, 
potrivit DSP Dolj.

În Dolj, până acum, au fost 
vaccinate antigripal peste 78.500 
persoane din grupele de risc.

Societatea de Drumuri și Poduri, mai bogată cu două utilaje

Societatea pentru Lucrări de 
Drumuri și Poduri (SPLDP) din 
subordinea Consiliului Județean 
(CJ) Dolj a devenit mai bogată 
cu două utilaje multifuncționale 
moderne. Investiția a fost în valoare 
de aproximativ un milion de euro.

Astfel, urcă la 47 numărul utilajelor 
din parcul auto al SPLDP, în cea mai 

mare parte autospeciale noi, ca 
rezultat al strategiei investiționale 
promovate în ultimii ani de către CJ 
Dolj, consolidând astfel statutul de 
societate performantă și profitabilă. 
Investițiile CJ din ultimii doi ani în 
ceea ce privește Drumuri și Poduri 
au fost de aproximativ 4 milioane 
de euro.

„Ne af lăm astăzi la SPLDP 
pentru a marca recepționarea unei 
noi investiții pe care CJ Dolj a 
derulat-o în ceea ce privește dotarea 
societății. Este vorba despre 2 utilaje 
multifuncționale tip Unimog, pentru 
care am alocat aproximativ un milion 
de euro - echipamente performante, 
adevărate vârfuri de gamă, care pot 
fi folosite atât pentru activități de 
deszăpezire, cât și pentru lucrări de 
întreținere a drumurilor.

Aceas tă  ach i z i ț i e  v ine  să 
întregească un parc auto bine 
pus la punct, care cuprinde 47 de 
utilaje, majoritatea noi. Este și 
rezultatul faptului că, doar în ultimii 
ani, circa 4 milioane de euro au 
fost investite în această societate 
din subordinea CJ Dolj, pentru 
completarea dotărilor. Dacă acum 
vorbim despre recepționarea a 2 
autospeciale tip Unimog, trebuie 
precizat că, în ultimii ani, au mai 

fost cumpărate alte 2, precum și 
autogredere, buldoexcavatoare sau 
camioane.

Ne-am propus să menținem 
societatea noastră de profil la 
standarde înalte pentru că, de-a 
lungul timpului, și-a dovedit utilitatea. 
SPLDP are de administrat o rețea 
vastă de drumuri județene, de 
aproximativ 1.100 de kilometri, și o 
face chiar foarte bine, fie că vorbim 
despre întreținerea drumurilor și 
asfaltări, fie despre deszăpezire.

Vă asigur că vom continua politica 
noastră de investiții pe măsură ce 
ne va permite bugetul, deoarece, 
așa cum s-a demonstrat, utilajele 
performante oferă și lucrări de 
calitate. Vă mai pot spune că, în ultimii 
ani, societatea noastră de drumuri și 
poduri a înregistrat constant profit”, 
a declarat președintele Consiliului 
Județean Dolj, Cosmin Vasile.

Alexandru NICA
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HOROSCOP
Emotiile care sunt foarte adanci ar 

trebui sa-ti aduca multe satisfactii astazi 
iar relatiile de tot felul ar putea fi, de 
asemenea, deosebit de promitatoare. 
O relatie romantica poate fi desavarsita, 
revitalizata sau mutata la urmatorul nivel 
de angajament. 

Succesul tau financiar din 
ultimele saptamani poate parea 
prea bun pentru a fi adevarat 
si s-ar putea sa faca inca un 
salt inainte. 

Acest lucru ar trebui sa te 
faca fericit.

Relatiile cu vecinii, fratii sau 
alte rude ar putea primi un impuls 
acum. Pentru unii, succesele tale 
recente in afaceri ii determina sa 
urce in val. Pentru altii, cresterea 
ta personala ar putea creste 
admiratia lor fata de tine. 

In acest moment, zburati 
destul de sus, bucurandu-te de 
succesul pe care l-ai obtinut in 
ultimele cateva saptamani. Astazi 
ai putea realiza inca un obiectiv, 
adaugandu-ti sentimentul de 
implinire. 

Succesul in munca ta 
continua sa aduca noroc in calea 
ta. Astazi s-ar putea sa obtii 
asigurarea ca aceasta nu este o 
intamplare. Este posibil sa fii in 
siguranta pe plan financiar pentru 
o lunga perioada de timp.

Astazi s-ar putea sa primesti 
unele informatii despre cum sa 
avansezi in cariera. Acestea ti-ar 
putea veni in cale prin vise, revelatii 
bruste sau poate viziuni. Nu ezita sa 
le pui in actiune pur si simplu din cauza 
modului neortodox in care vin la tine. 

Pe masura ce te bucuri de 
succes si de noroc, increderea in 
tine creste, si astfel este posibil 
sa atragi relatii noi cu oameni 
fascinanti in domenii interesante 
care iti impartasesc viziunea si 
interesele.

Toate relatiile tale ar trebui 
sa fie deosebit de calde si 
bazate pe sprijin acum. 

Aceasta este o zi grozava 
pentru a forma un parteneriat 
de afacer i ,  personal sau 
romantic.

Astazi, sensibilitatea ta 
isi uneste fortele cu partea 
practica. Perspectivele intuitive 
ar putea veni la tine astazi si 
s-ar putea sa-ti exprimi ideile 
noi altora, Leo. Nu fi surprins 
daca le accepta.

Totul ar trebui sa mearga 
grozav in cariera ta si chiar daca 
poate parea prea frumos pentru 
a fi adevarat, fii sigur ca este real. 
Evenimentele ar putea implica o 
schimbare a locului de munca, o 
promovare, o marire de salariu.

Ziua de astazi  arata 
promisiunea de a fi foarte 
incarcata, dar implinitoare. 
Intreprinderile care implica 
corporatii, biserici sau alte grupuri 
din comunitate sunt probabil sa 
beneficieze de participarea ta.

Discutiile cu cei apropiati 
ar putea duce la descoperirea 
de noi concepte, poate din 
culturi straine. 

Vei dori sa afli mai multe 
despre ei, la fel ca si prietenii 
tai.
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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 Ed Stafford: Care 
  scapă primul? 
22:00 Test de supraviețuire 
  pe cont propriu 
23:00 Ed Stafford: 
  Misterele lumii 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
01:00 O pradă mortală 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
04:00 Test de supraviețuire 
  pe cont propriu 

HBO EUROSPORT

07:00 Schi 
  Alpin
08:00 Schi 
  fond
09:30 Raliraid
10:30 Tenis
12:30 Snooker
13:45 Navigaţie
14:45 Snooker
18:30 Tenis
20:00 Biatlon
20:45 Snooker
00:30 Raliraid
01:30 Tenis
04:00 Snooker
05:30 Tenis

07:00 Nemilosul 
  Istanbul (AP)
09:00 Știrile 
  Kanal D 
10:00 Casa iubirii 
12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea 
  adevărului 
15:00 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile 
  Kanal D 
20:00 Totul pentru 
  familia mea (AP)
01:00 Știrile 
  Kanal D (R)
02:00 Casa 
  iubirii (R)
05:15 Știrile 
  Kanal D (R)
05:45 Nemilosul 
  Istanbul (AP)

ANTENA 1

KANAL D

07:45 Lassie (AP)
09:45 La bloc

12:00 Indiana Jones și 
  Căutătorii arcei pierdute 
14:30 Drumul unui câine 
  către casă (AP)
16:30 Crimă în meniu (AP)
18:15 La bloc
20:30 Largo Winch (12)
22:45 Nici o şansă!
01:15 Largo Winch (12)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu 
  Răzvan şi Dani 

12:00 Observator 
14:00 Povești
  de familie 
16:00 Observator 
17:00 Prețul cel bun 
19:00 Observator 
20:30 Poftiți pe la noi: 
  Poftiți la târg 
23:00 Observator 
23:30 În siguranță (N15)
01:00 John Wick (N15)
03:00 Dragoste 
  de tată
04:30 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 Titanic (12)
03:30 Umami: 
  al 5-lea gust
04:00 Lecţii 
  de viaţă (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 16 IANUARIE – 22 IANUARIE 2022

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

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

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 16 IANUARIE – 22 IANUARIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 17:00 PTA 3 Sârbi Poiana Mare - circ. JT nr. 1+2, PTA 4 Sârbi 
Poiana Mare - circ. JT nr. 1+2 

Poiana 
Mare

16.01 09:00 - 17:00 PTA 2 Glod - integralȚuglui

16.01

PTA Stolniceni 2, PTA Colonie Govora 3Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 16:00

PTAB Goranu 8, PTAB Goranu 9Râmnicu 
Vâlcea

09:30 - 16:00

PTAB Epurare Jiblea (terţ)Călimăneşti09:00 - 17:00

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

Vaideeni09:30 - 16:00

PTCZ Retenţie RâureniRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 16:00

LEA JT Foteşti - circuitul 2Ioneşti09:00 - 13:00
LEA JT PTA Rădăcineşti 2 - circuitul 1Berislăveşti14:00 - 18:00

Documentele tehnice ale cadastrului 
pentru comuna Rast, afişate la primărie

Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară (OCPI) Dolj a publicat 
documentele tehnice ale cadastrului 
pentru cele aproape 10.000 de 
propr ietăţ i  d in comuna Rast . 
Proprietarii imobilelor din această 
unitate administrativ-teritorială 
(UAT) au la dispoziţie 60 de zile 
calendaristice pentru a depune 
contestaţii sau cereri de rectificare. 
Lucrările de cadastru general se 
desfăşoară în cadrul Programului 
naţional de cadastru şi carte funciară 
(PNCCF) şi sunt f inanţate din 
fonduri europene, prin Programul 
Operaţional Regional (POR) 2014 -  
2020.

Rezultatele lucrărilor de înregistrare 
sistematică a imobilelor din comuna 
Rast sunt afişate la sediul Primăriei 
comunei Rast, dar şi pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară (ANCPI). Proprietarii celor 
9.888 de imobile, care însumează 8.156 
de hectare, pot depune contestaţii sau 
cereri de rectificare până la data de 5 
martie 2023.

„În Rast, lucrările de cadastru 
general au început în anul 2021, 
fiind a opta comună cadastrată 
din bani europeni, prin Programul 
Operaţional Regional 2014 - 2020. 
Până în prezent, OCPI Dolj  a 
înregistrat în evidenţele de cadastru 
şi carte funciară peste 336.591 de 
imobile, gratuit pentru cetăţeni. În 
total, 31 de comune din judeţul Dolj 
sunt incluse pe lista celor 660 de 
UAT-uri din mediul rural, care vor 
fi cadastrate integral din fonduri 
externe nerambursabile prin POR”, 
a precizat directorul OCPI Dolj, Alin 
Victor Dumitrescu.

În prezent, din totalul de 111 
de unităţi administrativ-teritoriale 
(UAT) din judeţul Dolj, au fost 
cadastrate în proporţie de sută la 
sută şapte UAT-uri (Drănic, Mischii, 
Goicea, Coţofenii din Dos, Brădeşti, 
Pieleşti, Dioşti), iar în alte 99 se 
desfăşoară lucrări de înregistrare 
sistematică a imobilelor în cadrul 
PNCCF, atât la nivel de UAT, cât şi 
pe sectoare cadastrale.

Mai multe informaţii referitoare la 
PNCCF sunt disponibile pe pagina web 
a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.
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DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare SUDOKU, Vineri 06.01.2023

Rezolvare integramă, Vineri 06.01.2023
T, S, RAPID, RELE, PARIS, NIMFA, S, VIE, ASTUP, A, MUȘ-
CATA, RI, DUAL, R, DOAR, APA, MIC, AR, IN, LIBRAR, T, 
LINIE, ORE, CANAL, IZ, CASE, NOTE.

România, locul 5 în Cupa Mondială de 
sanie de la Sigulda

Echipajul de dublu feminin, Raluca 
Strămăturaru - Carmen Manolescu, 
a terminat pe locul 5 etapa de Cupă 
Mondială din Letonia, de la Sigulda.

Tricolorele au avut două manșe 
aproape egale la timp (56.40 în 
manșa 1- locul 5 și 56.43 în manșa 2 
- locul 5), timpul total a fost 1:26.864.

Podiumul a fost ocupat în ordine 
de: 1. Anda Upite - Sanja Ozolinq 
(Let), 2. Forgan/Kirkby (SUA), 3. 
Degenhardt/Rosenthal (Ger).

Din păcate în întrecerea masculină 
de dublu, perechea Gâtlan - Șerban 
nu a luat startul din cauza unor 
probleme medicale ale pilotului.

Top 6 la Cupa Mondială de la
 Winterberg pentru Andreea Grecu
În circuitul mondial de monobob, 

Andreea Grecu a avut o evoluție bună 
la întrecerea de Cupă Mondială de la 
Winterberg, în Germania, unde au 
fost la start cele mai bune sportive 
din lume, inclusiv campioana olimpică 
de la Beijing 2022. Andreea a fost 
aproape de podium, a fost pe locul 8 
în manșa 1 și pe locul 2 în manșa 2.

Manșa întâi a costat-o pe Andreea 
clasarea pe podium, după un start de 
top 3, Andreea a avut câteva greșeli în 
partea a doua a traseului și a terminat 
a 8-a, cu 1:00.02. A doua manșă a 

fost excelentă, al treilea timp de 
reacție la start și al doilea timp de 
coborâre, 59.80, înaintea campioanei 
olimpice Kaillie Humphries. Doar 
germanca Laura Nolte a fost mai 
rapidă decât Andreea.

Cu un total de 1:59.82, Andreea 

a terminat a 6-a în clasamentul 
competiției și a primit 176 de puncte.

Cealaltă sportivă a României, 
Georgeta Popescu, campioana 
olimpică de tineret de la Lausanne 
2020, a terminat a 14-a, cu 2:01.75.

Podiumul a fost ocupat de Laura 

Nolte (GER), Kaillie Humphries (USA) 
+0.18, Kim Kalicki (GER) + 0.19, 
urmate de  4 Lisa Buckwitz (GER) 
+0.23, 5 Breeana Walker (AUS) + 
0.26, 6 Andreea Grecu (ROU) + 0.28.

sursa: Comitetul Olimpic și 
Sportiv Român

Foto: Facebook/FILuge
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PUBLICITATE

Claudiu Bălan face spectacol în Grecia

Claudiu Bălan face o figură extrem 
de frumoasă în prima ligă din Grecia, 
la PAS Giannina. Atacantul în vârstă 
de 28 de ani a făcut cea mai bună 
alegere pentru cariera lui, atunci când 
la plecat de la FCU Craiova. Acesta nu 
a mai rămas în Bănie, după ce Mititelu 
i-a transferat pe Ganea, Blănuță și 
Ibrahimi.

Sâmbătă, Claudiu Bălan a fost 
titularizat în echipa celor de la PAS 
Giannina, iar în minutul 45+1 a 
reușit să marcheze singurul gol al 
primei reprize. Formația românului 
a ajuns la patru etape consecutive 
fără înfrângere și este pe locul 9 în 
campionatul Greciei, după 17 runde.

Claudiu Bălan a fost la cel de-al 
cincilea gol reușit în acest sezon 
pentru PAS Giannina în campionat, în 
cele 12 partide în care a fost utilizat. 
Între timp, Nicolo Napoli cere întăriri 
în ofensiva Craiovei, acolo unde 
nu are soluții prea clare. Blănuță și 
Ibrahimi sunt fotbaliști de echipa a 
doua, Ganea încă nu s-a adaptat, iar 
Gabi Iancu nu este un vârf veritabil.

Rotaru nu vinde în această iarnă. Andrei Ivan 
rămâne la CSU Craiova

Andrei Ivan este unul dintre cei 
mai importanți fotbaliști de la CSU 
Craiova. Atacantul se bucură de 
aprecierea suporterilor, dar și de 
încrederea lui Mihai Rotaru, care i-a 
prelungi contractul pe încă 5 ani, 
chiar în perioada în care jucătorul era 

exclus din lot de Rădoi.
Acum, s-a vorbit mult despre 

posibilitatea ca Andrei Ivan să fie 
vândut în America. Mihai Rotaru a 
negat posibilitatea ca atacantul să 
plece în această iarnă și a explicat 
că, momentan, nu există oferte în 

acest sens.
„Este fals, nu am avut nicio ofertă. 

Nu am avut nicio ofertă. Nu am auzit 
măcar de vreun interes. Vă referiți cu 
siguranță la o eventuală plecare a lui 
Andrei Ivan, în MLS. Nu, am citit și 
eu acea știre, nu este nimic adevărat. 

Eu nu am auzit nici măcar de un 
interes. Nu a existat! Nu avem în 
acest moment nicio negociere pentru 
niciunul dintre jucătorii noștri”, a 
declarat Mihai Rotaru la emisiunea 
Fotbal Club.

Cătălin ANGHEL
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Neagoe i-a găsit extenuați pe alb-albaștrii 
lui Rotaru: „Băieții sunt puțini obosiți”

CSU Craiova s-a cantonat în 
Antalya pentru a pregăti ultima parte 
a sezonului regulat din SuperLiga. 
Oltenii au plecat în Turcia cu o 
cursă charter miercuri, 4 ianuarie 
2023, întoarcerea fiind programată 
duminică, 15 ianuarie 2023.

Meciurile care vor fi jucate de 
olteni în Antalya:

10 ianuarie: CSU Craiova - 
Kecskemeti TE (Ungaria)

15 ianuarie: CSU Craiova - Slask 
Wrocław (Polonia)

15 ianuarie: CSU Craiova - Partizan 
Belgrad (Serbia)

Eugen Neagoe spune că elevii lui 

sunt cam obosiți, dar speră să îi facă 
să își revină prin antrenamente. Noul 
tehnician din Bănie este mulțumit 
de condițiile pe care echipa lui le 
are în Turcia și speră ca următoarea 
săptămână să fie benefică pentru 
alb-albaștri.

„Primele impresii sunt, mă rog, 
așa cum știam, în Turcia și în 
Antalya sunt condiții foarte bune 
de pregătire. Începând cu hotel, 
masă, terenurile de antrenament 
sunt foarte bune. Terenul nostru are 
o calitate foarte bună. Dacă vorbim 
acum, băieții sunt puțini obosiți, 
dar au fost receptivi, încearcă 
să respecte tot ceea ce vorbim, 
ce ne interesează în fiecare zi la 
antrenament. Sigur, doar așa putem 
să recăpătăm forțele, antrenându-

ne. Este o perioadă mai dificilă, 
le-am și spus. Este și perioada asta 
scurtă, nu rămânem aici decât 10 
zile și trebuie să beneficiem de ele. 

Vremea ne ajută, până acum totul 
decurge normal”, a spus Eugen 
Neagoe, pentru pagina de Facebook 
a clubului.

Iasmin Latovlevici se poate 
transfera la CSU Craiova: 
„Sigur că da, nu se știe”

CSU Craiova a făcut doar un 
transfer, în această iarnă. Oltenii l-au 
adus în Bănie pe Alexandru Ișfan, 
fotbalist pe care Mihai Rotaru speră 
să îl vadă la un nivel mult mai înalt în 
următorii ani. Patronul alb-albaștrilor 
a anunțat că va mai face minim două 
mutări, în defensivă.

„Ne-a căzut transferul lui Opruț. A 
fost refuzată oferta noastră. Căutăm 
un fundaș stânga și cu siguranță o 
să-l găsim. Le-am spus să ne dea un 
răspuns clar. Ceva de genul acesta 
voiau ei (n.r. - Hermannstadt cerea 
800.000 de euro pentru Opruț)”, a 
spus Mihai Rotaru, la Fotbal Club.

Sorin Cârțu a confirmat și el faptul 
că trupa din Bănie și-a luat gândul de 
la Opruț, dar spune că nu se grăbește 
nimeni să facă mutări, pentru că 
mai este timp până la reînceperea 
campionatului: „Cu Opruț a căzut. S-a 
făcut o ofertă. Nu s-a acceptat. A fost 
o negociere, vor mai mult, prea mult 
pentru România. Îi lăsăm să vândă 
afară. Mai căutăm, mai avem timp 
până în februarie. Dacă găsim acum 
e bine, dacă nu, avem timp”, a spus 
Sorin Cârțu, potrivit AS.ro.

Rotaru știe că Iasmin Latovlevici, 
fostul jucător de la FC Argeș, a avut o 

influență bună asupra lui Ișfan. Omul 
de afaceri nu a exclus posibilitatea ca 
fundașul stânga în vârstă de 36 de ani 
să ajungă la CSU Craiova.

„De un an de zile, e prieten cu 
Latovlevici, pe care îl știm că e un 
jucător extrem de profesionist. Lato 
l-a băgat în sală, Lato a început 
să-l formeze ca dezvoltare fizică și 
s-a comportat exemplar. Ce a fost 
până acum un an de zile, e treaba 
altora, dar el, în această perioadă, 
s-a comportat foarte bine. (n.r. - 
poate îl luați și pe Latovlevici) Nu 
se știe niciodată. Sigur că da, nu se 
știe niciodată”, a spus Mihai Rotaru, 
conform Digi Sport.

Cosmin COJOCĂREANU

foto: liga2.prosport.ro


