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Incendiu în comuna Ioneşti. O persoană la spital

Pompierii militari din cadrul ISU 
Vâlcea au intervenit marți noaptea 
pentru stingerea unui incendiu 
declanşat la acoperişul unei case, 
în comuna Ioneşti, sat Foteşti. O 
persoană a fost transportată la spital 
pentru îngrijiri medicale, după ce a 
suferit arsuri la nivelul mâinilor.

În incendiu a ars acoperişul casei, 
iar pereții interiori au fost degradați. 
Incendiul ar fi pornit de la coşul de 
fum defect.

„La fața locului s-au deplasat 
trei echipaje de intervenție (două 
echipaje de stingere şi un echipaj 
SMURD). Din fericire, până la sosirea 
echipajelor de intervenție la locul 
incendiului, persoanele care locuiau 
în casă s-au autoevacuat. În timpul 
intervenției, proprietarul gospodăriei 
a suferit arsuri minore la nivelul 
mâinilor.

Acesta a primit îngrijiri medicale 
din partea echipajului SMURD, ulterior 
nefiind necesară transportarea sa la 
spital.

Până la stingerea flăcărilor, a ars 
acoperişul casei construit din lemn 
cu învelitoare din țiglă pe o suprafață 
de circa 20 mp. De asemenea, s-au 
degradat pereții interiori ai casei de 

locuit.
După aproximativ două ore, 

de la sosirea echipajelor la locul 
intervenției, incendiul a fost lichidat.

Cercetările preliminare efectuate 
la fața locului arată că flăcările s-ar fi 
declanşat în urma scânteilor rezultate 
de la coşul pentru evacuarea fumului, 
rămas nereparat înaintea folosirii 
sistemului de încălzire”, au spus 
pompierii vâlceni.

Pentru prevenirea unor astfel 
de situații, pompierii recomandă 
respectarea următoarelor reguli:

- Asigurați-vă că o persoană 
autorizată va verifica, repara şi curăța 

coşurile de fum, cel puţin o dată pe 
an.

- Puneți materialele combustibile 
la distanţă faţă de sobe. Asigurați 
izolarea sobei faţă de podea şi pereţii 
din apropiere.

- Folosiți doar tipul de combustibil 
pentru care a fost proiectat sistemul 
de încălzire şi respectați întocmai 
instrucţiunile producătorului.

- Depozitați cenuşa într-un 
container de metal în exteriorul 
locuinţei şi la distanţă de casă, grajd, 
fânar, depozite, etc.

- Amplasați un ecran în faţa 
focarului şemineului şi țineți uşiţa 
sobei închisă.

- Stingeți întotdeauna focul din 
sobă înainte de culcare.
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Pierdut parafa medic, specialitatea cardiologie, pe numele de Militaru 
Constantin, cod parafa 669556. Se declara nula.

SC FABRICA DE CABINE FOTO S.R.L. anunta publicul interesat asupra 
depunerii solictarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ 
CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII 
LA PARTER – L1, L2, L3, L4, CU REGIM DE INALTIME P+3” propus a fi 
amplasat in judetul Dolj, Com. Carcea, Str. Fintina de piatra nr 10.

 Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
A.P.M. Dolj, Craiova, str. Petru Rares, nr 1, jud. Dolj, adresa de internet 
http://apmdj.anpm.ro si la sediul Fabrica de cabine foto SRL din mun. 
Craiova, B-dul Nicolae Titulescu nr 25, in zilele de luni joi intre orele 8 - 
16,30 si vineri intre orele 8 – 14.

 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dolj, 
Craiova, Str. Petru Rares, nr 1, Judet Dolj, fax: 0251/419.035, e-mail: 
office@apmdj.anpm.ro

Săptămâna Brâncuși, la Craiova

Din 13 februarie, Craiova va avea 
parte de o săptămână de activități 
dedicate unuia dintre cele mai mari 
simboluri oltenești.

Consiliul Județean (CJ) Dolj 
marchează, în perioada 13 - 19 
februarie, împlinirea a 147 de ani de 
la nașterea lui Constantin Brâncuși, 
printr-o suită de evenimente de înaltă 
ținută, menite să pună în valoare 
contribuția imensă pe care „Părintele 
sculpturii moderne” și-a adus-o la 
îmbogățirea culturii universale.

Președintele Consiliului Județean 
(CJ) Dolj, a ținut să amintească 
importanța Zilei Naționale „Constantin 
Brâncuși”.

„Ziua Națională «Constantin 
Brâncuși» este una cu încărcătură 
deosebită pentru orașul nostru, odată 
cu finalizarea proiectului îndrăzneț 
al construirii unei prisme din sticlă, 
consacrată marelui artist, și cu 
inaugurarea centrului care îi poartă 

numele. Am dedicat o întreagă 
săptămână evenimentelor legate de 
această aniversare - un ansamblu 
de expoziții, conferințe, proiecții de 
film, prezentări de carte, spectacole 
și activități educative pentru copii, 
conceput pentru toate categoriile 
de public. Constantin Brâncuși este 
universal, dar îl simțim al nostru prin 
fiecare gest de prețuire a operelor 
sale și de integrare în arta noastră 
națională”, a precizat președintele 
Consiliului Județean Dolj, Cosmin 
Vasile.

Seria manifestărilor, așezate sub 
titlul „Brâncuși. Al lumii”, va fi deschisă 
de expoziția de artă fotografică, 
pictură și grafică „Brâncuși văzut prin 
ochii copiilor”, organizată de Școala 
Populară de Arte și Meserii „Cornetti” 
Craiova și care va fi vernisată luni, 13 
februarie. În aceeași zi, Biblioteca 
Județeană „Alexandru și Aristia 
Aman” va fi gazda expoziției de carte 
„Constantin Brâncuși în colecțiile 
bibliotecii Aman”, un demers în 
cadrul căruia va rula și o prezentare 
multimedia.

M u z e u l  O l t e n i e i 
Craiova, prin intermediul 
evenimentului „Din viața 
lui Brâncuși”, organizat 
marți, 14 februarie, pune 
la dispoziția publicului 
d o c u m e n t e  i n e d i t e 
provenind din perioada 
șederii marelui sculptor 
la Craiova și București. 
R e n u m i t u l  a r h i t e c t 
italian Oreste Ruggiero 
este invitatul conferinței 
internaționale „Zborul - de 
la Da Vinci la Brâncuși”, 
manifestare care aduce în 
fața invitaților expunerea 
unor documente și fotografii 
inedite din Fondul Arhivelor 
Diplomatice ale Ministerului 
Afacerilor Externe.

În ziua de 15 februarie, 
Muzeul de Artă, prin spațiile 
pe care le pune la dispoziție 
în Sala Oglinzilor și la Centrul 
„Constantin Brâncuși”, este gazda 
evenimentelor „Brâncuși și prietenii 
săi”, activitate cultural-educativă 
destinată elevilor, și „Constantin 
Brâncuși, între Pământ și Cer pe 
Calea Sufletelor”, o proiecție de film 
documentar și dezbatere.  Expoziția 
de cărți și documente reprezentative 
„Constantin Brâncuși în colecțiile 
Exilului Românesc” va deschide 
seria inițiativelor desfășurate joi, 16 
februarie, care mai cuprinde „Brâncuși 
reloaded” și „Față în față. Începuturi”, 
ultimele două manifestări urmând 
să se desfășoare în spațiile puse la 
dispoziție de Galeria ARTA. Scriitorul 
Ion Deaconescu va intra în dialog 
deschis cu cititorii volumului-omagiu 
„Pasărea sunt eu”, un eveniment care 

se va desfășura vineri, 17 februarie, 
la Muzeul de Artă, în Sala Oglinzilor. O 
zi mai târziu, melomanii se vor putea 
bucura de un regal muzical, „Poveste 
din Bucureștiul de odinioară”, găzduit 
de Filarmonica Oltenia Craiova și 
pus în scenă de actrița Miruna 
Ionescu și de violonistul Valentin 
Albeșteanu, acompaniați Taraful de 
Oraș. Duminică, 19 februarie, atunci 
când este marcată Ziua Națională 
„Constantin Brâncuși”, vor avea 
loc două conferințe care tratează 
subiecte de cercetare și sinteză 
asupra operei sculptorului: „Atelierul 
lui Brâncuși”, susținută de prof. univ. 
dr. Ruxandra Demetrescu, și „De 
ce dormitează muza lui Brâncuși?”, 
avându-l ca autor pe prof. univ. dr. 
Cristian Robert Velescu.
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ITM  transmite angajatorilor că au 
obligații noi

Codul Munci i a fost recent 
modificat prin Legea nr. 53/2003. 
Angajatorul va trebui să comunice 
salariaților mai multe informații, 
precum: elementele constitutive 
ale veniturilor salariale, condițiile 
perioadei de probă, aspecte privind 
formarea profesională oferită. Apar 
modificări privind perioada de probă, 
concediul de îngrijitor și zilele libere.

Această modificare prevede ca 
angajatorul va trebui să comunice 
salariaților mai multe informații, față 
de cele deja obligatorii, potrivit art. 17 
din Codul Muncii, anterior încheierii 
sau modificării contractului de muncă, 
incluzând: elementele constitutive 
ale veniturilor salariale, evidențiate 
separat față de salariul de bază, 
condițiile de efectuare, compensare 
sau plată a orelor suplimentare, 
condițiile perioadei de probă, aspecte 
privind formarea profesională oferită. 
Pentru salariații ale căror contracte 
de muncă sunt anterioare intrării în 
vigoare a modificărilor, informațiile 
suplimentare se comunică de către 
angajator în maxim 30 de zile 
lucrătoare de la primirea solicitării 
scrise a salariatului. Lipsa unei astfel 
de solicitări nu va exclude aplicarea 
drepturilor minime stabilite.

Reguli suplimentare privind 
perioada de probă și accesul
salariaților la alte posturi vacante
Este interzisă stabilirea unei noi 

perioade de probă în cazul în care, în 
termen de 12 luni, între aceleași părți 
se încheie un nou contract individual 
de muncă, pentru aceeași funcție și 
cu aceleași atribuții. Salariații cu o 
vechime de cel puțin 6 luni la același 
angajator și care și-au încheiat 
perioada de probă au dreptul de a 
solicita trecerea pe un post vacant 
care îi asigură condiții de muncă 
previzibile și mai sigure. Angajatorul 
va fi obligat să răspundă motivat, în 
termen de 30 de zile de la primirea 
solicitării salariatului. Concediul de 
îngrijitor, nou reglementat, se acordă 
pentru o durată de până la 5 zile 
lucrătoare într-un an calendaristic, 
pentru a permite salariaților să 
acorde, ca urmare a unei probleme 
medicale grave, îngrijire sau sprijin 
unei rude sau a unei persoane care 
locuiește în aceeași gospodărie. 
Condițiile de acordare a acestui tip 
de concediu și sfera problemelor 
medicale grave se vor stabili prin 
ordin comun al Ministerului Muncii 
și Solidarității Sociale și Ministerul 
Sănătății.

De asemenea sunt reglementate 
zile libere pentru urgențe familiale 
cauzate de boală sau accident, 
care fac indispensabilă prezența 
imediată a salariaților, în condițiile 
informării prealabile a angajatorului 

cu recuperarea perioadei absentate. 
Absențele salariaților pentru aceste 
situații nu pot depăși 10 zile lucrătoare 
într-un an calendaristic.

Iulian Gogonea

Garda de Mediu dă 
sancțiuni pe linia extracției  
de piatră ornamentală la 

Baia de Aramă
Garda de Mediu Mehedinți a 

depistat, în extravilanul orașului Baia 
de Aramă, la un agent economic, 
lucrări neautorizate de extracție a 
pietrei ornamentale.

Cu ocazia verificărilor efectuate 
în vederea soluționării unei sesizări 
privind desfășurarea activității de 
extracție a pietrei ornamentale pentru 
construcții fără deținerea actelor de 
reglementare din punct de vedere al 
protecției mediului de către un agent 
economic, în extravilanul orașului 
Baia de Aramă, în aria naturală - 
Geoparcul Platoul Mehedinți, pe 
amplasamentul verificat s-a constatat 
existența unui stoc de material 
derocat, rezultat din exploatarea 
pietrei pentru construcții dintr-un 
alt perimetru autorizat din punct de 
vedere al protecției mediului precum 

și utilaje care încărcau materialul 
derocat și un cântar deja amplasat 
și funcțional. Prin amplasarea 
depozitului de produse de carieră 
au fost aduse deteriorări drumului 
forestier adiacent amplasamentului 
verificat.

,,Au fost dispuse măsuri corective 
în vederea remedierii deficiențelor 
constatate și se vor aplica sancțiuni 
pentru nerespectarea prevederilor 
OUG 57/2007 și OUG 195/2005, 
activitatea se desfășura în interiorul 
unei arii naturale protejate fără a 
deține avizul administratorului ariei 
naturale protejate și fără deținerea 
actelor de reglementare din punct 
de vedere al protecției mediului”, a 
anunțat Garda de Mediu Mehedinți.

Iulian Gogonea
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Facturi duble la gaze. Managerul spitalul 
din Bumbești-Jiu: „Nici nu a fost frig”

Prețul la utilități este destul de 
greu de suportat atât de gorjeni cât 
și de agenții economici, instituțiile 
publice și unitățile spitalicești. La 
Spitalul Orășenesc din Bumbești-Jiu 
facturile la gaze sunt duble față de 
anul trecut deși prețurile au fost 
plafonate, iar iarna nu este deloc 
geroasă. Managerul spitalul din 
Bumbești-Jiu spune că plățile la gaze 
s-au dublat, potrivit pandurul.ro.

„Deocamdată suntem cu plata 
facturilor la zi, dar au început să 

crească deși ni s-a spus că prețurile 
sunt plafonate. Nu știu ce plafonare 
o fi în condițiile în care anul trecut 
plăteam undeva la 20.000 de lei, iar 
acum avem factura de 48.000 de lei. 
Să nu mai spunem că nici nu a fost 
frig. De fapt nici nu prea am avut 
iarnă, ci o toamnă mai friguroasă. 
Nici nu vreau să mă gândesc ce ar 
fi însemnat să avem ger”, a declarat 
managerul Aurel Stolojanu.

Economii se fac și la energia 
electrică.

„Vreau să vă spun că în ceea 
ce privește consumul de energie 
electrică am fost prevăzători și am 
înlocuit toate becurile care consumau 

mult cu becuri economice. Să nu vă 
spun că am anvelopat și clădirile 
când am renovat unitatea medicală, 

tot ca să reducem cheltuielile”, a 
mai precizat managerul spitalului din 
Bumbești-Jiu.

DGASPC Gorj a achiziționat două case
Direcția Generală de Asistență 

Socială ș i  Protecț ia Copi lu lui 
(DGASPC) Gorj a achiziționat, 
recent, două imobile situate în 
municipiul Târgu Jiu și în localitatea 
Turcinești. Investițiile menționate au 
fost realizate cu sprijinul Consiliului 
Județean Gorj, valoarea totală a 

imobilelor ridicându-se la 1.979.900 
lei, potrivit pandurul.ro.

În cele două locații se vor înființa 
două noi servicii sociale, respectiv 
case de tip familial, cu o capacitate 
de maxim 12 locuri/imobil. Aici vor fi 
găzduiți, îngrijiți și educați copii din 
sistemul de protecție rezidențial al 

DGASPC Gorj, beneficiind de condiții 
locative excelente și de un mediu 
optim, astfel încât să poată învăța 
deprinderile de viață necesare pentru 
a fi pregătiți pentru integrarea în 
societate la ieșirea din sistemul de 
protecție specială.

În aceste case de tip familial, 

copiii vor fi îngrijiți și educați de 
personal de specialitate, conform 
standardelor de calitate prevăzute 
de legislația în vigoare, respectiv: 
psihologi, asistenți sociali, asistenți 
medicali, educatori și infirmiere, a 
transmis DGASPC Gorj.

Claudia GROSU
PUBLICITATE
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Oltul, unul dintre județele cu cele mai 
puține tranzacții imobiliare în 2023

În luna ianuarie 2023 au fost 
vândute, la nivelul întregii ţări, 
33.274 de imobile, cu 26.590 mai 
puţine faţă de luna decembrie, 
informează Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
(ANCPI). Numărul caselor, terenurilor 
şi apartamentelor care au făcut 
obiectul tranzacţiilor în luna ianuarie 
este cu 6.236 mai mic faţă de perioada 
similară a anului 2022.

Cele mai multe vânzări de imobile 
au fost înregistrate, în ianuarie 2023, 
în Bucureşti - 6.945, Braşov - 1.928 

Al doilea deces din cauza 
gripei. Cazurile, în creștere

Gripa a făcut a doua victimă în 
județul Olt. Un bărbat, în vârstă de 
69 de ani, care suferea şi de alte boli 
şi era nevaccinat, a murit. Acesta a 
fost confirmat cu virus gripal tip A, 
subtip H1. Bărbatul a decedat pe data 
de 31 ianuarie, este raportat ca fiind 
al doilea deces din cauza gripei, la 
nivelul judeţului Olt. Potrivit DSP Olt, 
bărbatul era nevaccinat antigripal şi 
avea condiţii medicale preexistente.

Cazurile de îmbolnăviri, la nivelul 
județului, nu par deloc să scadă.

În prima săptămână a lunii 
februarie 2023, la nivelul jud. Olt 
s-au înregistrat 697 cazuri de Infecții 
respiratorii acute cu 46 internări, 377 
cazuri de Pneumonii cu 98 internări 
și 11 cazuri de gripă: 5 persoane de 
sex feminin + 6 persoane de sex 
masculin, 5 mediul urban + 6 mediul 
rural.

„Pacienți cu vârste cuprinse între 

0 - 75 ani (0-1 an - 1 caz, 2 - 4 ani - 0 
cazuri, 5 - 14 ani - 3 cazuri, 15 - 49 
ani - 3 cazuri, 50 - 64 ani - 2 cazuri, 
peste 65 ani - 2 cazuri), care s-au 
prezentat în serviciile specializate 
ale S.J.U. Slatina, Comp. de Primiri 
Urgențe din cadrul S.M. Caracal, 
cu simptomatologie compatibilă 
cu gripa; motiv pentru care li 
s-au recoltat câte un test pentru 
determinarea virusurilor gripale (5 
teste antigenice rapide și 6 teste 
pentru determinarea virusurilor prin 
metoda RT-PCR); cu rezultate pozitive 
pentru prezenta virusurilor gripale 
(5 probe confirmate pentru virusul 
gripal tip A și 6 probe confirmate 
pentru virusul gripal tip A subtip 
H1). 6 cazuri internate + 5 pacienți 
sunt izolați la domiciliu cu prescripție 
medicală emisă de specialist”, au 
transmis reprezentanții DSP Olt.

Alexandru NICA

şi Ilfov - 1.458.
Potrivit gazetaoltului.ro, judeţele 

cu cele mai puţine imobile vândute 
în aceeaşi perioadă sunt Teleorman - 
174, Covasna - 180 şi Olt - 184.

Numărul ipoteci lor, la nivel 
naţional, în ianuarie 2023, a fost 
de 16.389, cu 364 mai mic faţă 
de ianuarie 2022. Cele mai multe 
operaţiuni de acest gen au fost 
înregistrate în Bucureşti - 3.830, 
Tulcea - 1.192 şi Constanţa - 948. La 
polul opus se află judeţele Covasna - 
31, Gorj - 33 şi Bistriţa Năsăud - 48.

Judeţele în care au fost vândute 
cele mai multe terenuri agricole în 
prima lună a anului 2023 sunt Dolj - 
554, Buzău - 435 şi Brăila - 396.
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Forța de muncă din Craiova, dependentă 
de Ford și invizibilă pentru investitorii străini

Oamenii sunt resursa cheie a 
oricărei comunități. Importanța 
dezvoltării forței de muncă pentru a 
construi orașe echitabile și incluzive 
este asumată tot mai puternic ca 
responsabilitate de către administrațiile 
locale, județene și regionale. Pentru a 
dezvolta o forță de muncă ce poate 
răspunde nevoilor actuale și viitoare ale 
pieței muncii, e necesar ca, mai întâi, 
profilul persoanelor angajate, respectiv 
al șomerilor, tinerilor și absolvenților să 
fie înțeles.

Craiova este pe locul 18 în topul 
orașelor în care românii și-ar dori 
să locuiască. Această situare are o 
dublă semnificație: în mod evident, 
Craiova este un centru urban ce oferă 
oportunități și o calitate a vieții relativ 
ridicată. Pe de altă parte, municipiul 
are un potențial ce trebuie valorificat 
printr-o abordare strategică în următorii 
ani pentru a atrage noi locuitori și a 
limita migrația către alte orașe sau alte 
țări. Această situație influențează piața 
forței de muncă. Aceste aspecte au fost 
abordate de autoritățile locale din Bănie 
și în Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană a Craiovei, proiect ce a intrat 
în consultare publică până pe data de 
24.02.2023.

Cifrele folosite în strategia 
menționată sunt mai vechi, nefiind 
actualizate pentru anul 2023. Totuși, 
conform acestora, în ceea ce privește 
studiile, în 2019, numărul mediu al 
salariaților la nivelul Zonei Urbane 
Funcționale era de 117.358, din care 
91% în municipiul Craiova. După 
Craiova, comunele Cârcea, Ișalnița și 
orașul Filiași găzduiau cei mai mulți 
salariați la nivel de zonă urbană 
funcțională.

Numărul total de absolvenți de 
învățământ superior - absolvenți 
cu diplomă (licență, master, cursuri 
postuniversitare, doctorat și programe 
postdoctorale) din cadrul Polului de 
Creștere Craiova a fost, în anul 2018, 
de 6.086, cu o ușoară creștere față de 
2014 (6.013 absolvenți). Dintre aceștia, 
3.908 au fost absolvenți de învățământ 
universitar de licență.

Analizând situația existentă a 
locurilor de muncă vacante la nivelul 
Regiunii SV Oltenia, în anul 2019 se 
înregistra un număr de 1.697 locuri 
de muncă vacante, potrivit datelor 

furnizate de INS. Începând din 2017, 
se observă o scădere a locurilor de 
muncă vacante.

În 2019, cele mai multe locuri 
vacante din regiunea Sud-Vest Oltenia 
erau în industria prelucrătoare (537, 
31,6% din totalul locurilor vacante), 
urmate de cele din sănătate și asistență 
socială (336, 19,8%) și administrație 
publică și apărare; asigurări sociale 
din sistemul public (302, 17,8%). Cea 
mai mare nevoie de resurse umane se 
înregistra, la nivel regional, în ceea ce 
privește specialiștii din diverse domenii 
de activitate (26% din total – 442 locuri 
vacante), muncitori calificați și asimilați 
(22.2% - 378), respectiv lucrători în 
domeniul serviciilor (16% - 282).

„Craiovenii au fost chestionați și 
cu privire la gradul de mulțumire față 
de calitatea locurilor de muncă. Media 
națională a aprecierii calității locurilor 
de muncă la nivel urban a fost de 5,6, 
pe o scală de la 1 (foarte nemulțumit) 
la 10 (foarte mulțumit). Craiova se 
situează aproape de media națională, 
cu o medie a răspunsurilor de 5.2. 
Aproape jumătate dintre respondenții 
din Municipiul Craiova sunt mai degrabă 
nemulțumiți de investițiile realizate 
de către primărie (34%) sau foarte 
nemulțumiți (14%). O pondere relativ 
redusă de respondenți s-a declarat 
foarte mulțumită (11%), iar 38% 
s-a declarat mulțumită”, se specifică 
în Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană.

Iată câteva dintre provocările 
întâmpinate de autoritățile locale atunci 
când vine vorba de forța de muncă și 
economie dar și recomandările în ceea 
ce privește soluționarea problemelor:

Regiunea Sud-Vest are un sector 
privat slab dezvoltat. Profilul economic 
este dominat de industrie, servicii cu 
valoare adăugată scăzută (de ex. retail) 
și minerit. Pentru aceste aspecte a fost 
bifată o recomandare: „Finalizarea 

proiectelor mari de infrastructură 
rutieră, feroviară, aeriană și navală ce 
vor îmbunătăți accesul Regiunii Sud-
Vest la piețele vest-europene și vor 
susține accesul investitorilor din alte 
sectoare industriale”.

Cele mai multe întreprinderi au 
activat în activități economice din 
domeniul comerțului cu valoare 
adăugată scăzută. Dependența de 
câteva companii mari (de ex. Ford). Un 
număr restrâns de sectoare economice 
cu potențial de specializare pentru 
Zona Metropolitană.

Recomandarea în acest sens: 
„Dezvoltarea sectoarelor economice cu 
valoare adăugată mare (de ex. IT&C) 
și dezvoltarea unui Parc IT, având 
în vedere că Municipiul Craiova este 
pe locul 5 în țară în ceea ce privește 
atractivitatea sectorială în acest 
domeniu. Dezvoltarea infrastructurii 
turistice, pentru a pune în valoare 
resursele naturale și antropice, în 
vederea creșterii veniturilor din aceste 
activități”.

Regiunea SV Oltenia este pe ultimul 
loc în clasamentul național în ceea 
ce privește contribuția numărului 
de întreprinderi la totalul național. 
Este necesară creșterea densității 
antreprenoriale. Soluțiile găsite în acest 
sens sunt: „Gândirea unor programe 
care să încurajeze antreprenoriatul 
și inovarea la nivel local. Dezvoltarea 
programelor de incubare a afacerilor, 
sprijinite de către administrația locală. 
Dezvoltarea parteneriatelor public-
private în vederea dezvoltării de soluții 
pentru comunitatea locală. Valorificarea 
terenurilor și clădirilor pentru investiții 
strategice și asigurarea transparenței 
privind resursele disponibile la nivel 
local pentru mediul de afaceri”.

O altă problemă menționată în 
Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană este legată de ponderea 
redusă a diversității investițiilor străine 

în comparație cu alți poli de creștere 
naționali. Accesul dificil din punct de 
vedere al infrastructurii rutiere nu 
permite o accelerare a activităților 
economice.

Recomandarea: „Dezvoltarea unei 
agenții de promovare a investițiilor 
străine la nivel municipal, pentru a 
promova și facilita accesul potențialilor 
investitori în Zona Metropolitană. 
Asigurarea rezolvării cât mai rapide 
a cererilor (autorizații de construcție, 
certificate de urbanism). Promovarea 
parcurilor industriale High-Tech Industry 
Park și Ișalnița (stadiu greenfield) 
pentru ocuparea completă a capacității. 
Monitorizarea atentă a lucrărilor 
asupra Drumului Expres Craiova-
Pitești și lobby la nivel central pentru 
a accelera procesul de modernizare a 
infrastructurii rutiere”.

Totodată, au fost subliniate și trei 
probleme mai delicate:

- Riscul migrației forței de muncă 
calificate, datorate unei scăderi 
constante a locurilor de muncă vacante 
în municipiul Craiova, începând din 
2017,

- Îmbătrânire demografică,
- Orașele Filiași și Segarcea 

înregistrează o rată ridicată a 
populației dezavantajate pe ocupare, 
cu oportunități reduse de angajare în 
ciuda existenței unei forțe de muncă 
profesional calificate (cu 36,3%, 
respectiv 40%, spre deosebire de 
Craiova, unde rata este de 7%).

Pentru aceste trei probleme, 
denumite „provocări”, au fost selectate 
mai multe recomandări:

- Municipiul are un potențial ce 
trebuie valorificat printr-o abordare 
strategică în următorii ani pentru a 
atrage noi locuitori și a limita migrația 
către alte orașe sau alte țări,

- Dezvoltarea universităților din 
Craiova și creșterea performanței 
mediului academic din regiune, dublate 
de creșterea calității vieții ce vor face 
Craiova mai atractivă pentru forța de 
muncă bine pregătită,

- Măsuri în vederea creșterii ratei 
de ocupare în localitățile dezavantajate 
pe ocupare, prin asigurarea unui 
transport metropolitan eficient, pentru 
conectarea populației din ZUF la 
oportunitățile din municipiu,

- Continuarea dezvoltări i și 
promovării programelor de învățământ 
dual, precum și de reconversie 
profesională pentru personalul 
necalificat.
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HOROSCOP
Din pacate, aceasta poate fi 

o perioada de conflict si tensiune in 
viata ta de familie, mai ales in ceea 
ce priveste fratii. 

Nu crezi ca este timpul sa 
rezolvi aceste probleme odata pentru 
totdeauna? 

Daca oamenii spun ca esti 
incapatanat cand esti doar hotarat, 
lasa-i sa vorbeasca si fa ce trebuie sa 
faci. Cu toate acestea, atunci cand 
crezi ca esti hotarat, dar de fapt esti 
incapatanat, s-ar putea sa vrei sa 
asculti oamenii din jurul tau. 

Acum se pare ca poti face 
tot ce vrei. Lucrurile merg bine 
pe masura ce culegi roadele 
deciziilor importante pe care le-ai 
luat din trecut. Obstacolele care 
tindeau sa-ti iasa in cale sunt 
istorie acum.

Este timpul sa te confrunti cu 
anumite lucruri despre tine pe care 
poate le-ai negat de ceva vreme. 
Nu esti primul care trebuie sa se 
ocupe de probleme vechi care 
probabil nu sunt atat de rusinoase 
pe cat crezi. 

Tr e b u i e  s a  f i i  m a i 
spontan, si sa nu mai incerci 
sa organizez i  v iata a l tor 
oameni. Vei vedea ca nu este 
atat de greu sa lasi lucrurile sa 
se intample. Neasteptatul are 
si un farmec aparte. 

Te sperie cand viata pare 
ca ti se strecoara printre 
degete si nu o poti incetini. 

Dar nu viata iti joaca 
feste. 

Nu vezi lucrurile atat de 
clar pe cat ar trebui sa fii. 

E s t i  o  p e r s o a n a 
muncitoare, si te astepti la 
acelasi lucru de la oamenii din 
jurul tau. 

Astazi poate doresti sa 
arunci o privire asupra relatiilor 
personale si de serviciu. 

In trecut, umanitatea 
si generozitatea ta pareau 
nelimitate. Te-ai simtit foarte 
implicat in lume si in ce nu 
mergea bine cu ea.

 Astazi s-ar putea sa iti 
amintesti aceste vise marete. 

Fii atent la orice erori de 
orientare sau greseli strategice. 
Este posibil sa ai probleme de 
comunicare cu aproape toata 
lumea astazi. Simti ca orice spui 
cade in urechi surde si ca nimeni 
nu vrea cu adevarat sa te asculte.

In to tdeauna  a i  f o s t 
sens ib i l  la  durerea une i 
copilarii nefericite. Astazi nu 
mai suporti gandul la toti acei 
copii care traiesc in mizerie, 
victime ale razboiului sau a 
altor atrocitati.

In acest moment, exista o 
cantitate mare de electricitate in 
aer, mai ales in viata ta de acasa. 
Ignora acei oameni care incearca 
sa te provoace si nu te implica in 
conflicte care ar putea degenera 
in lupte. 

S-ar putea sa simti ca trebuie 
sa lucrezi pentru o cauza sau un 
partid politic. Perioada in care te 
afli acum te apropie de probleme 
sociale sau de cauze umanitare si 
te face sa te gandesti la ce poti face 
pentru oamenii mai putin norocosi. 

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 Parlamentul României 
13:00 Oamenii şi legea 
13:55 Eurovision 2023 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Akzente 
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 Alun, satul pustiu 
  se trezește la viață 
23:00 Soția perfectă 
23:55 Eurovision 2023 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare şi 
  Hathaway: detectivi 
  particulari 
01:55 Războiul din adâncuri
03:40 Dincolo de alb şi negru
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)
06:55 Imnul României

08:10 Monștri contra
   extratereștri (AG)
09:45 Tânărul Sheldon 
10:05 Good Luck to You, 
  Leo Grande (15)
11:40 Shrek pentru 
  totdeauna (AG)
13:10 Minari (12)
15:05 Fuga peste graniță (12)
16:40 Planul A (15)
18:30 Celeste și Jesse 
  pentru totdeauna (N15)
20:00 După cum ți-e 
  norocul (12)
21:30 Johnny vs Amber 
22:25 11 lovituri 
23:15 Înrudiți (15)
00:55 Răzbunare și 
  adrenalină (18)
02:30 Albatros (15)
04:25 Festivalul lui Rifkin (12)
06:00 Celeste și Jesse 
  pentru totdeauna (N15)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:45 Start Show (R)
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Baronii (AP)
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 Iubirea invinge 
21:00 Spionul din poza (12)
23:00 Atentatul (15)
02:00 Albumul Naţional 
04:00 Baronii (AP)
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)

08:00 Indragostiti 
  din interes (R)
09:00 Trei surori (R)
10:00 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 Spitalul Bellevue (AP)
22:00 Starea naţiei 

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

07:45 Start Show (R)
10:45 Destine 
  rătăcite 2 
11:45 Baronii (AP)
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 Iubirea invinge 
21:00 Spionul din poza (12)
23:00 Atentatul (15)
02:00 Albumul Naţional 
04:00 Baronii (AP)
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini pe alese 
09:00 Cum se fabrică ? 
09:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la licitaţie 
11:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
12:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
13:00 Maşini pe alese 
14:00 Mașini de milioane 
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la licitaţie 
18:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
19:00 Cum se 
  fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese 
21:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
22:00 Comori 
  restaurate 
23:00 Vânătorii de 
  artefacte 
00:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
01:00 Indigenii din Alaska 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
04:00 Comori restaurate 

HBO EUROSPORT

07:15 Biatlon: Campionatul
   Mondial Oberhof 
08:00 Ciclism pe pistă:
   Campionatele Europene 
  Grenchen 
09:30 Navigaţie: Cursa 
  în jurul lumii Volvo 
10:00 Biatlon: CM Oberhof 
10:45 Schi alpin: Campionatul
   Mondial Courchevel 
14:45 Biatlon: CM Oberhof 
15:30 Schi alpin: Campionatul
   Mondial Courchevel 
18:00 Ciclism pe pistă:
   CE Grenchen 
22:30 Schi alpin: CM Courchevel
01:00 Ciclism pe pistă: 
  CE Grenchen 
02:30 Schi alpin: CM Courchevel 
04:00 Ciclism pe pistă: 
  CE Grenchen 
05:30 Ciclism: Seria Pro - Turul 
  Comunităţii valenciene 

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 Lia – soţia 
  soţului meu
23:00 Observator 
23:30 America 
  Express – 
  Drumul 
  Aurului (R)
03:00 Observator (R)
04:00 Nu te 
  supăra, 
  frate! (R)

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 Las fierbinți (12)
22:30 Şef sub 
  acoperire 
00:00 Ştirile 
  Pro Tv 
00:30 Out of Death (15)
02:30 Superspeed 
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. 

   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

16.02 09:00 - 17:00 PT 792 - str. VeteranilorCraiova
09:00 - 17:00 PT 15 - Grădina Botanică, str. Nicolae  Titulescu, Complex 

Groapă, zona blocurilor: H1, H2, H3, G2, G1A, G1B, I1, 
I2, I3, I4, I5, A1,  A2, A3, A4

CraiovaLucrările 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:

16.02
PTA Păuşa 2Călimăneşti08:00 - 12:00
LEA JT PTA Filtre Păuşa - circuitul spre Mânăstirea 
Stănişoara

Călimăneşti12:00 - 17:00

PTCZ Uzină GovoraBăile 
Govora

09:00 - 15:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   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:

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. 

Cel 20 kV Stadion SL. sosire LEA 20 kV- PTAB Stadion 
- străzile: Grădişte, Abatorului

Slatina13:00 - 16:00

PTA Service Auto Samir, PTCZ SA Comsuiztes Izbiceni, 
PTA Crop Grain, PTA Staţie Epurare SA Comsuitest 
Izbiceni, PTCZ Si CHE Izbiceni

Izbiceni, 
Giuvărăşti10:00 - 16:00

PTA Jitaru, PTA CRR Jitaru Jitaru 08:45 - 15:30
PTA 1 BăleasaBăleasa12:00 - 16:00

16.02

PTA 2 BăleasaBăleasa09:00 - 12:00

Cel 20 kV plecare 1 PTCZ IIL Oltul- PTAB Stadion Slatina08:00 - 12:00

Cel 20 kV Stadion SL. sosire LEA 20 kV- PTAB Stadion 
- străzile: Grădişte, Abatorului

Slatina12:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 6.100 - străzile: Bulevardul Carpaţi, 
Bulevardul Bucureşti, C.A Rosetti

Corabia08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 6.136 - străzile: Bulevardul Carpaţi, 
Bulevardul Bucureşti, C.A Rosetti

Corabia12:00 - 16:00

09:00 - 17:00 PT 140 - MitropolieCraiova
09:00 - 17:00 PTA 1 CataneCatane
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PUBLICITATE

Agentia Nationala de Administrare 
Fiscala, prin  Directia Generala Regionala  a  
Finantelor  Publice  Craiova - Administraţia  
Judeteana a Finanţelor Publice Dolj – Serviciul  
Colectare Executare Silita Persoane Juridice  
organizează  licitaţii  publice în temeiul Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificarile si completarile 
ulterioare, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. 
Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 209  pentru :

1.SC SFETCU  GS SRL, Podari, 
str. Progresului, nr. 10, jud Dolj, cod 
identificare fiscala 37548267, dosar executare 
S9782/2023  in data de 22.02.2023, ora 11,00 
pentru vanzarea bunului la licitatia nr. 2: 
autoutilitara MERCEDES-BENZ, tipul Sprinter 
413CDI, an fabricatie 2007, nr inmatriculare 
DJ-12-KER, pret pornire licitatie 1.181 lei, 
evaluata in anul 2022 amplasata in Targul 
Municipal Craiova.

2.SC  CRAZY CHOCOLATE  SRL  
Craiova, str. Nicolae  Romanescu, 
nr.112, jud Dolj, cod identificare fiscala 
37731492, dosar executare C13365 /2023 
in data de 22.02.2023, ora 14,00 pentru 
vanzarea bunului la licitatia nr. 3:  linie  
automata tip SOTU-100 de produs glazura 
de ciocolata, marca PACKINT cu trei parti 
: zona de incarcare, zona de glazurare si 
zona de descarcare a produsului glazurat, an 
fabricatie 2017, prêt pornire licitatie 64.950 
lei. Bunul a fost evaluat in anul 2022 si se 
afla amplasat la sediul societatii. 

3.SC  MAILCOST  PREST  SRL  
Craiova, str. Valea Rosie, bl G4, 
sc A, ap 7, jud Dolj, cod identificare 
fiscala 5045232, dosar executare  M184 
/2023 in data de 23.02.2023, ora 11,00 
pentru vanzarea bunului la licitatia nr. 3:  
constructie metalica provizorie in suprafata 
desfasurata de 63,31 mp, suprafata utila 
de 59,4 mp  amplasata in Craiova, str 22 
Decembrie1989-Piata Valea Rosie, poz. 77, 
prêt pornire licitatie  8.400 lei.  Bunul a fost 
evaluat in anul 2021.  

4.SC L.S.S. & MECSERV  SRL Craiova, 
bdul Decebal, nr 64, bl 24, sc 1, ap 4, 
jud Dolj, cod identificare fiscala 27386567, 
dosar executare L2214/2023  in data de 
23.02.2023, ora 14,00 pentru vanzarea 
bunurilor la licitatia nr. 3:  compresor AC35, 
marca BERNARDO,  prêt pornire licitatie 1.250 
lei, centru universai DAHLIH MCV1020,  prêt 
pornire licitatie 27.350 lei, freza cu prindere 
pneumatica marca BERNARDO, TIP UWF90,  
prêt pornire licitatie 9.700 lei, freza universala 
MOMAC, tip FU3,  prêt pornire licitatie 12.850 

lei, freza universala HARDINGE, tip UW3,  
prêt pornire licitatie 6.700 lei, masina de 
debitat SHARCK260,  prêt pornire licitatie 
2.900 lei, masina de filetat TRAPANO, tip 
IMM118, prêt pornire licitatie 2.950 lei, brat 
pneumatic de filetat ROSCAMAT200,  prêt 
pornire licitatie 2.400 lei, strung CN Dainichi 
BX35,  prêt pornire licitatie 9.500 lei, strung 
PADOVANI Super LABOR,  prêt pornire 
licitatie 2.850 lei, electrostivuitor CESAB, tip 
ECO/D25,  prêt pornire licitatie 5.500 lei. 
Bunurile au fost evaluate in anul 2019 si se 
afla amplasate in Pielesti, str Cl Bucuresti, 
nr. 125, Dolj.

5. SC TREI  C  SRL  Carcea, str 
Recunostintei, nr.3, jud Dolj, cod 
identificare fiscala 22685371, dosar executare 
T3756/2023  in data de 24.02.2023, ora 11,00 
pentru vanzarea bunului la licitatia nr. 1: 
autoturism AUDI   A6, an fabricatie 2001, nr  
inmatriculare DJ-50-MCH, pret pornire licitatie 
7.898 lei, evaluat in anul 2022.

6.SC  ARVIAL  SRL Craiova, str. 
Grigore Gabrielescu, nr. 10, bl 200F, sc 
1, ap 3, jud Dolj, cod identificare fiscala 
37448071, dosar executare  A11566/2023 in 
data de 27.02.2023, ora 10,00 pentru vanzarea 
bunurilor la licitatia nr. 1:  autoutilitara  IVECO  
C70C,an fabricatie 2011, nr inmatriculare 
DJ-16-ARV, prêt pornire licitatie 44.424 lei,  
semiremorca  KRONE, an fabricatie 2004, 
nr inmatriculare DJ-25-ARV, prêt pornire 
licitatie 58.738 lei. Bunurile au fost evaluate 
in anul 2022.

7. SC AUTO DAWCARS  SRL Craiova, 
bdul 1 Mai, nr 10, bl D11, sc 1, ap 8, jud  
Dolj, cod identificare fiscala 30822577, dosar 
executare A8648/2023 in data de 27.02.2023, 
ora 13,00 pentru vanzarea bunurilor la licitatia 
nr. 1: elevator auto- model  SPLA40-7016 - 
2buc, prêt pornire licitatie 8.292 lei/buc, masa 
de lucru si menghina, prêt pornire licitatie 450 
lei. Bunurile au fost evaluate in anul 2022 si se 
afla amplasate in str Decebal, nr. 85, Craiova.

8. SC YAN DESIGN SRL, CARPEN, 
str  Rozei, nr. 1, jud Dolj, cod identificare 
fiscala 35249870, dosar executare Y185/2023 
in data de 28.02.2023, ora 11,00 pentru 
vanzarea bunurilor la licitatia nr. 1: aparat 
gravat M500, prêt pornire licitatie 16.990 
lei, cutter plotter  RS1360C, prêt pornire 
licitatie 2.501 lei, multifunctional color 
BIZHUB  C368, prêt pornire licitatie 16.700 
lei, echipament ECOSOLVENT  SL-1601ES, 
prêt pornire licitatie 35.663 lei, TIMMER  
ROTATIV/ ROTAX-M160, latime max 160 cm, 
prêt pornire licitatie 7.709 lei, semanatoare, 

prêt pornire licitatie 3.600 lei, laptop  ASUS 
R510VX, prêt pornire licitatie 1.080 lei, 
laptop 15*17, prêt pornire licitatie 720 lei. 
Bunurile au fost evaluate in anul 2022 si se 
afla amplasate la sediul societatii.

9.SC ERGOLUX  COM  SRL, Craiova, 
str Brestei, nr 677, jud Dolj, cod 
identificare fiscala 8748008, dosar executare 
E612/2023 in data de 28.02.2023, ora 14,00  
pentru vanzarea stocurilor de marfa la licitatia 
nr. 1: aplica KS6 BRILL-18buc, pret pornire 
licitatie 61 lei/ buc,aplica SEVO100 BRILL-
14buc, pret pornire licitatie 77 lei/buc, felinar 
cu picior 30buc, pret pornire licitatie 29 lei/
buc, intrerupator, comutator, priza 1230buc, 
pret pornire licitatie 3 lei/buc, lustra 3B  ELTR 
16buc, pret pornire licitatie 62 lei/buc, plaf  
2XE27- 46buc, pret pornire licitatie 20 lei/ 
buc, spot APRE R50-130buc, pret pornire 
licitatie 15 lei/buc, spot ST6507 BRILL-21 buc, 
pret pornire licitatie 64 lei/buc, stalp gradina 
LENA- 18buc, pret pornire licitatie 51 lei/buc. 
Stocurile de marfa au fost evaluate in anul 
2022 si se afla amplasate la sediul societatii.

Preturile nu includ  TVA.
Invitam pe cei care pretind vreun drept 

asupra acestor bunuri  sa instiinteze organul 
de executare inainte de data stabilita pentru 
vanzare si sa prezinte toate dovezile in 
sustinere despre aceasta.

Cei interesati in cumpararea  bunurilor 
sunt invitati sa se  prezinte  la termenul de 
vanzare la locul fixat in acest scop si pana la 
acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii 
depun, cu cel putin o zi inainte de data 
licitatiei, urmatoarele documente: oferta de 
cumparare conform modelului formularului 
aprobat prin OPANAF 987/2020, depusa 
direct sau transmisa prin posta, dovada platii 
taxei de participare sau a constituirii garantiei 
sub forma scrisorii de garantie bancara 
reprezentand 10% din pretul de pornire a 
licitatiei care se plateste in lei, in contul IBAN 
RO10 TREZ 291.50.67.01XXXXXXX , cod 
fiscal 4830007  deschis la Trezoreria Craiova; 
imputernicirea persoanei care il reprezinta pe 
ofertant; pentru persoanele juridice romane, 
copie de pe certificatul unic de inregistrare 
eliberat de ORC; pentru persoanele juridice 
straine, actul de inmatriculare tradus in 
limba romana; pentru persoanele fizice 
romane,copie de pe actul de identitate; 
pentru persoanele fizice straine, copie de pe 
actul de identitate/pasaport, declaratia pe 
proprie raspundere a ofertantului prin care 
certifica faptul ca nu este persoana interpusa 

cu debitorul, urmand sa se prezinte la datele 
stabilite pentru vanzare si la locul fixat in 
acest scop. 

Persoanele inscrise la licitatie se pot 
prezenta si prin mandatari care trebuie sa 
isi justifice calitatea prin procura speciala 
autentica.

Potrivit OMF nr. 1129/2009, vanzarea la 
licitatie, in conditiile Codului de procedura 
fiscala, reprezinta o forma a licitatiei de tip 
mixt, reprezentand o combinatie intre licitatia 
prin oferta in plic inchis si licitatia cu strigare, 
care porneste de la cel mai mare prêt inscris in 
oferte, dar nu mai mic decat pretul de pornire 
al licitatiei, potrivit legii. Nu se admit oferte 
telefonice, telegrafice, transmise prin telex 
sau telefax.

Licitatia incepe de la cel mai mare pret 
din ofertele de cumparare scrise , daca acesta 
este superior pretului de pornire la licitatie, 
iar in caz contrar va incepe de la acest din 
urma pret. 

Adjudecarea se face in favoarea 
participantului care a oferit cel mai mare 
pret, dar nu mai putin decit pretul de pornire. 

Taxa de participare nu se restituie 
ofertantilor care nu s-au prezentat la 
licitatie, celui care a refuzat incheierea 
procesului-verbal de adjudecare, precum si 
adjudecatarului care nu a platit pretul. 

Impotriva prezentului inscris,cel interesat 
poate introduce contestatie la instanta 
judecatoreasca competenta, in termen de 15 
zile de la comunicare sau luare la cunostiinta  
in conformitate cu prevederile art. 260 si 
art 261 din Legea nr. 207/2015  privind 
Codul de procedura fiscala cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Potrivit dispozitiilor art.9 alin. (2) lit. 
d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, cand urmeaza sa 
se ia masuri de executare silita audierea 
contribuabilului nu este obligatorie.      

Pentru informatii suplimentare (conditii 
participare, vizionare,depunere oferta, 
informatii din rapoartele de evaluare ) va 
puteţi adresa la sediul nostru sau la  telefon:  
0251/402.244.   

Anuntul se afla postat pe www.anaf.ro, 
sectiunea Anunturi – Valorificare prin licitatie 
a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate 
fiscala: AJFP Dolj. 

Participantii la licitatia publica  sunt 
obligati sa respecte legislatia in vigoare 
referitoare la limitarea raspandirii infectarii 
cu noul coronavirus SARS-COV2. 

ANUNT  VANZARE - LICITATII  PUBLICE   

Bogdan Mitrea a ajuns pe 
lista neagră a lui Neagoe

CSU Craiova are în lot foarte mulți 
fotbaliști ce pot evolua pe poziția de 
fundaș central. În Bănie, în această 
iarnă, au ajuns Gjoko Zajkov, Juraj 
Badelj și Karlo Tomasec. Pe lângă 
aceștia, în centrul defensivei pot 
evolua și Screciu sau Crețu. Totodată, 
Neagoe îi are la dispoziție pe Găman, 

Silva, Papp și Mitrea.
Așadar, antrenorul alb-albaștrilor 

își permite să mai trieze lotul. Dacă 
nu acum, în vară cu siguranță vor fi 
plecări din compartimentul defensiv 
al celor de la CSU Craiova.

Potrivit Fanatik, Bogdan Mitrea a 
ieșit și el din calculele tehnicianului 
oltean, după ce și Paul Papp a devenit 
un fundaș de care Neagoe nu mai are 
de gând să se folosească prea mult.
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Victor Pițurcă 

scapă de controlul 
judiciar

Fostul selecţioner al echipei 
naţionale de fotbal Victor Piţurcă 
scapă de controlul judiciar, după 
ce Tribunalul Bucureşti i-a admis, 
miercuri, contestaţia de revocare a 
măsurii dispuse de procurorii Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie în dosarul în 
care acesta este acuzat de cumpărare 
de influenţă.

Decizia instanței este definitivă.
În acelaşi dosar, tot sub control 

judiciar, mai sunt cercetaţi directorul 
Romarm, Gabriel Ţuţu, şi Alexandru 
Piţurcă, fiul fostului selecţioner.

Potrivit DNA, pe fondul pandemiei 
generate de virusul COVID-19, 
în perioada 19 martie 2020 - 16 
septembrie 2021, Gabriel Ţuţu, 
în calitate de director general al 
Romarm, cu încălcarea dispoziţiilor 
legale, ar fi încheiat cu o asociere 
de firme din care făcea parte şi o 

societate controlată de Alexandru 
Piţurcă, în condiţii dezavantajoase 
pentru compania pe care o conducea, 
două contracte de achiziţie publică 
ce vizau cumpărarea a şapte utilaje 
neconforme de producere a măştilor 
de protecţie, scrie Agerpres.
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275.4827
4.5550
5.5088

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfântul Mucenic Nichifor

4.8962
Max.       -1oC
Min. -12oC 

SLATINA 
SEVERIN

1/-9oC
3/-6oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

3/-100C
3/-12oC
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Giovanni Piccolomo, noul jucător de la FCU: 
„Băieții par uniți, este un lucru foarte important”

Giovanni Piccolomo a semnat cu 
gruparea alb-albastră un contract 
valabil până la finalul sezonului, cu 
opțiune de prelungire pentru încă doi 
ani. El este un produs al academiei lui 
Corinthians, echipă la care și-a făcut 
debutul în vara anului 2012. Acum, 
noul fotbalist de la FCU s-a declarat 
încântat de ce a găsit în Bănie.

„Sunt foarte fericit pentru acest 
pas făcut în cariera mea, este o 
oportunitate să joc pentru acest 
club de tradiție. Abia aștept să fac 
cunoștință cu noii mei colegi și să 
ne îndeplinim obiectivele fixate. Din 
ce am observat, jocul echipei arată 
foarte bine. Am văzut ultimul meci, 
cel în care s-au marcat cinci goluri 
frumoase. Băieții par uniți, este un 
lucru foarte important că există 
armonie în vestiar. Trebuie să ne 

îndeplinim obiectivele și să urcăm 
cât mai sus în clasament”, a declarat 
Giovanni Piccolomo pentru FCU TV.

Piccolomo este bucuros pentru că 
a găsit la Craiova încă un brazilian. 
Este vorba despre Mascarenhas, și 
el adus recent de FCU: „La începutul 
anului a mai sosit încă un brazilian, 
este vorba de Mascarenhas. Prezența 
lui mă va ajuta foarte mult din punct 
de vedere al acomodării, să cunosc 
cât mai multe detalii despre oraș, 
să mă integrez cât mai repede în 
colectiv. Chiar sunt bucuros că am 
ales să vin aici și sper să ajut clubul”, 
a spus brazilianul.

Se băga Mititelu peste Flavius Stoican? Antrenorul a răspuns

Flavius Stoican pleca de la FCU 
Craiova, în luna noiembrie a anului 
2021, după aproximativ o lună 
petrecută pe banca alb-albaștrilor. 
Șefii clubului nu au fost mulțumiți de 
tehnician și au decis să îl îndepărteze. 
Acum, antrenorul spune că nici măcar 
nu a primit explicații la acea vreme.

În prezent, Flavius Stoican a pus 
FC Botoșani pe picioare. Moldovenii 
sunt într-o formă de excepție, iar 
mâna tehnicianului s-a cunoscut fără 

doar și poate. Întrebat de perioada 
petrecută la FCU și de relația cu 
Adrian Mititelu, antrenorul a răspuns 
fără să se ferească de cuvinte.

„Am fost la Craiova, am avut o 
relație bună cu jucătorii. Am făcut 
același lucru ca și aici (n.r. - la 
Botoșani), dar nu am avut ‘cheia’ din 
relația cu patronul. (n.r. - dacă primea 
indicații tehnico-tactice din partea lui 
Mititelu) Exclus. Nu aveam cum să 
continui dacă se întâmpla asta. Pur 

și simplu au fost nemulțumiți cei de 
acolo, dar nu am întrebat care a fost 
motivul. Nici nu îmi place când plec 

din casa unui om să arunc cu vorbe, 
a spus Stoican, la Fotbal Club.

Cătălin ANGHEL


