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Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   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. 

17.01

Trafo 1 PTCZ 6.165 Corabia - Bulevardul CarpațiCorabia12:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 13 Piață Gară - Str. General Aurel AldeaSlatina08:00 - 12:00
Trafo 1 PTCZ 8 Ecaterina Teodoroiu - Str. General 
Aurel Aldea 

Slatina12:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 6.164 Corabia - Str. C.A. RosettiCorabia08:00 - 12:00

PTA 6.18 Str. Bucureşti circuit 1 - Străzile: Frații 
Goleşti, Bucureşti, Tudor Vladimirescu, Cuza Vodă, 
C.A Rosseti

Corabia08:45 - 15:30

PTA 1 Fărcaşele de Sus-Strada BisericiiFărcaşele 
de Sus

09:00 - 12:00

PTA 1 Leoteşti-Strada Răsăritului nr 64Leoteşti09:00 - 16:00

PTA 2 Fărcaşele de Sus-Strada BisericiiFărcaşele 
de Sus

13:00 - 16:00

Licitație pentru târgul „Mărțişor 2023”

În mai puțin de două luni soseşte 
perioada mărțişorului, iar Primăria 
Râmnicului a pus deja la cale licitația 
în vederea atribuirii amplasamentelor 
pentru desfăşurarea comerţului 
stradal specific ocazionat de Târgul 
„Mărţişor 2023”.

Administrația locală pune la bătaie 
84 de amplasamente - 48 în zona 
centrală (Scuarul Mircea cel Bătrân), 
26 în cartierul Ostroveni (18 la 
Complexul Comercial „Hermes” şi 8 la 
blocul A11/3) şi 10 la Complexul Nord.

„În aplicarea HCL nr. 391/2022, 
Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea 
organizează licitația cu strigare în 
vederea atribuirii amplasamentelor 
pentru desfăşurarea comerţului stradal 
specific ocazionat de Târgul „Mărţişor 
2023”. Cele 84 de amplasamente - 48 
în zona centrală (Scuarul Mircea cel 
Bătrân), 26 în cartierul Ostroveni (18 
la Complexul Comercial „Hermes” şi 
8 la blocul A11/3) şi 10 la Complexul 
Nord vor fi adjudecate în cadrul 
sesiunilor de licitație găzduite de 
sala de protocol de la Sala Sporturilor 
„Traian” în zilele de 8 şi 9 februarie, 
termenul l imită de înscriere a 
comercianților fiind 1 februarie. 
Prețurile de pornire pentru întreaga 
perioada de desfăşurare a Târgului 

„Mărțişor 2023” (24 februarie - 8 
martie) sunt de 400 lei/amplasament 
pentru zona centrală şi de 300 de lei/
amplasament pentru zonele Ostroveni 
şi Nord. Cei interesați să participe la 
acest eveniment pot găsi mai multe 
detalii pe site-ul Primăriei Municipiului 
Râmnicu Vâlcea (www.primariavl.ro), 
sau la Serviciul Autorizări Activităţi 
Comerciale, Evenimente Publice 
din strada General Magheru nr. 
25 (clădirea „Socom”), tel. 0250-
731221”, au spus reprezentanții 
Primăriei Râmnicu Vâlcea.

Tânără din Vâlcea, la volan, 
fără permis

O tânără de 28 de ani din 
comuna Goleşti, județul Vâlcea, a 
fost depistată în timp ce conducea 
în voie un autoturism fără să posede 
permis de conducere. Șoferița a fost 
oprită de polițişti într-o localitate din 
Argeş. Tânăra s-a ales cu dosar penal.

„Incidentul a avut loc pe 7 ianuarie 
2023, când polițiştii din cadrul Secției 
de Poliție Rurală Tigveni au depistat 
o femeie de 28 de ani, din comuna 
Goleşti, județul Vâlcea, în timp ce 
conducea un autoturism, pe raza 
localității Tigveni, fără a poseda 
permis de conducere.

În cauză a fost întocmit dosar 
penal conform art. 335, alin. 1 şi 
3 din Codul Penal, iar verificările 

continuă, pentru stabilirea tuturor 
împrejurărilor în care fapta a fost 
săvârşită”, potrivit polițiştilor.

Alexandru NICA
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Firma care ar trebui să realizeze 
PUG-ul municipiului Târgu Jiu 

riscă să piardă contractul

Firma care ar trebui să realizeze 
P lanu l  Urban is t i c  Genera l  a l 
municipiului Târgu Jiu riscă să rămână 
fără contract, din cauza neseriozității 
de care a dat dovadă, spune primarul 
orașului, Marcel Romanescu. Acesta 
este supărat din cauza faptului că 
este criticat de colegii săi cu privire 
la finalizarea Planului Urbanistic 
General.

„Vine (n. red. - Victor Banța) și 
spune că nu am făcut PUG-ul. E un 
contract vechi, încheiat cu o firmă 
de stat, am avut o discuție chiar cu 
domnul Banța care mă întreba dacă 
vreau să fac PUG-ul la Târgu Jiu. Eu 
nu am niciun bussines, nu am de ce 
să nu fac PUG-ul. Am încheiat un 
contract cu o firmă de specialitate 
care ar fi trebuit să respecte pașii.

Voi avea o discuție și dacă firma 
respectivă nu va realiza PUG-ul, 
voi rezilia contractul și vor relua 

procedura, inclusiv cu finanțare de 
la bugetul local. Eu mă aștept de la 
reprezentanții PNL să mă sprijine. Ei 
ajung acolo, pe funcții înalte, împinși 
de oameni, nu pentru calitățile lor. 
Când vor fi aleși pe competențe și 

nu pe criterii politice, jos pălăria!”, a 
declarat Marcel Romanescu la Radio 
Infinit, potrivit pandurul.ro.

Contractul pentru realizarea noului 
PUG datează din anul 2008. Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare în 

Construcții, Urbanism și Dezvoltare 
Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” 
se ocupă de realizarea lui. Dacă 
acesta nu va fi finalizat până la finalul 
anului 2023, municipiul Târgu Jiu 
riscă să piardă finanțările europene.

Oltenii stau la cozi pentru 
a lua alimentele oferite de 

Uniunea Europeană
Primăria municipiul Târgu Jiu a 

început luni, 9 ianuarie, să distribuie 
produsele alimentare oferite de 
Uniunea Europeană. Chiar dacă 
pachetele pot fi ridicate de beneficiari 
pe parcursul a mai multor zile, foarte 
mulți olteni au preferat să se pună la 
rând, în frig, încă de la primele ore 
ale dimineții.

Cu mult înainte ca angajații 
de la Direcția Publică de Protecție 
Socială să ajungă la serviciu s-au 
format cozi în fața instituției. Oamenii 
spun că aceste alimente sunt foarte 
binevenite, mai ales acum, după 
sărbători.

„Am venit să ne luăm alimentele. 
Nu este prima dată când beneficiem 
de ele și ne bucurăm că le primim. 
Este bine că le luăm acum, în 
ianuarie, după sărbători când lumea 
are mai puțin”, a afirmat una dintre 
persoanele aflate la rând, la alimente, 
potrivit pandurul.ro.

Fiecare beneficiar va primi câte 1 
cutie cu produse alimentare constând 
în: Făină albă de grâu - pungă de 
1 kg, Mălai - pungă de 1 kg, Paste 
făinoase - pungă de 400 g, Ulei - sticlă 
de plastic de 1 l, Zahăr - pungă de 1 
kg, Orez - pungă de 1 kg, Conservă 
carne de vită - cutie metalică de 300 
g, Conservă carne de porc - cutie 
metalică de 300 g, Conservă pateu de 
ficat de porc - cutie metalică de 200 g, 
Compot de fructe - borcan sticlă sau 
cutie metalică 720 ml, Gem de fructe 
360 g, Gem de fructe dietetic 360g.

Claudia GROSU

Muzeul Arhitecturii 
Populare de la 

Curtișoara va fi restaurat

Muzeul Arhitecturii Populare de la 
Curtișoara își va schimba fața. Acesta 
va fi restaurat, potrivit Consiliului 
Județean Gorj. În total, investiția 
depășește 95 de milioane de lei.

Proiectul a fost votat de aleșii 
județeni în ultima ședință din 2022. 
Investiția privind „restaurarea și 
revitalizarea Muzeului arhitecturii 

populare, Curtișoara” este de circa 
96 milioane de lei. Durata estimată 
de execuție a lucrărilor este de 36 de 
luni. Anul trecut, Consiliul Județean 
Gorj a mai alocat fonduri și pentru 
reabilitarea Culei Tătărescu, de la 
Curtișoara.

Claudia GROSU
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D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință extraordinară

	 Preşedintele	Consiliului	Judeţean	Dolj,
	 în	temeiul	art.	179	alin.	(1)	și	alin.(3),	art.182	alin.(1)	și	art.	196	alin.(1)	lit.b)	din	Ordonanța	de	Urgență	a	Guvernului	nr.57/2019	privind	

Codul	administrativ,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,

D I S P U N E:

 Art.1.	Se	convoacă	Consiliul	Judeţean	Dolj	în	ședință	extraordinară,	în	data	de	11.01.2023,	ora	10.00	în	sistem	on-line,	folosind	platforma	
Zoom.

      Art.2.	Proiectul	ordinii	de	zi	a	ședinței	extraordinare	a	Consiliului	Județean	Dolj	din	data	de	11	ianuarie	2023	este	înscris	în	anexa	care	face	
parte	integrantă	din	prezenta	dispoziție.

 Art.3.	Materialele	înscrise	pe	proiectul	ordinii	de	zi	vor	fi	afișate	pe	pagina	oficială	de	internet	a	Consiliului	Județean	Dolj	și	vor	intra	în	analiza,	
dezbaterea	și	avizarea	comisiilor	de	specialitate	ale	consiliului	județean.

 Art.4.	Consilierii	județeni	pot	formula	și	depune	amendamente	asupra	proiectelor	de	hotărâri	în	conformitate	cu	art.179	alin.(6),	art.134	alin.
(5)	lit.	f)	din	O.U.G.	nr.57/2019	privind	Codul	administrativ,	cu	modificările	și	completările	ulterioare.

 Art.5.	Cu	aducerea	la	îndeplinire	a	prezentei	dispoziţii	se	însărcinează	Direcţia	Juridică	Administraţie	Locală,	Secretariat.

           NR. 11                                                      Emisă astăzi, 09.01.2023

   P R E Ş E D I N T E             CONTRASEMNEAZĂ                               
                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
   DORIN-COSMIN VASILE
          CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

                         
        Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 11/2023 

PROIECT AL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Dolj

din data de 11 ianuarie 2023

1.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	protocolului	de	colaborare	între	Unitatea	Administrativ-	Teritorială	Județul	Dolj	și	Unitatea	Administrativ	-	 
Teritorială	Comuna	Cetate,	pentru	susținerea	financiară	parțială	a	funcționării	Centrului	Comunitar	Integrat	din	Comuna	Cetate,	județul	Dolj,	ce	se	
va	implementa	prin	proiectul	„PNRR/2022/C12/MS/I1.4	–	I1.4	Centre	Comunitare	integrate”	Componenta	C12	–	Sănătate,	Investiția	1.	Dezvoltarea	
infrastructurii	medicale	prespitalicești	I1.4	Centre	comunitare	integrate	(comisia	nr.1)
2.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	protocolului	de	colaborare	între	Unitatea	Administrativ-	Teritorială	Județul	Dolj	și	Unitatea	Administrativ	-	 

Teritorială	Comuna	Sadova,	pentru	susținerea	financiară	parțială	a	funcționării	Centrului	Comunitar	Integrat	din	Comuna	Sadova,	județul	Dolj,	ce	se	
va	implementa	prin	proiectul	„PNRR/2022/C12/MS/I1.4	–	I1.4	Centre	Comunitare	integrate”	Componenta	C12	–	Sănătate,	Investiția	1.	Dezvoltarea	
infrastructurii	medicale	prespitalicești	I1.4	Centre	comunitare	integrate	(comisia	nr.1)
3.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	protocolului	de	colaborare	între	Unitatea	Administrativ-	Teritorială	Județul	Dolj	și	Unitatea	Administrativ	-	 

Teritorială	Orașul	Dăbuleni,	pentru	susținerea	financiară	parțială	a	funcționării	Centrului	Comunitar	Integrat	din	Orașul	Dăbuleni,	județul	Dolj,	ce	se	
va	implementa	prin	proiectul	„PNRR/2022/C12/MS/I1.4	–	I1.4	Centre	Comunitare	integrate”	Componenta	C12	–	Sănătate,	Investiția	1.	Dezvoltarea	
infrastructurii	medicale	prespitalicești	I1.4	Centre	comunitare	integrate	(comisia	nr.1)
4.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	protocolului	de	colaborare	între	Unitatea	Administrativ-	Teritorială	Județul	Dolj	și	Unitatea	Administrativ	-	 

Teritorială	Comuna	Rast,	pentru	susținerea	financiară	parțială	a	funcționării	Centrului	Comunitar	Integrat	din	Comuna	Rast,	județul	Dolj,	ce	se	va	
implementa	prin	proiectul	 „PNRR/2022/C12/MS/I1.4	–	 I1.4	Centre	Comunitare	 integrate”	Componenta	C12	–	Sănătate,	 Investiția	1.	Dezvoltarea	
infrastructurii	medicale	prespitalicești	I1.4	Centre	comunitare	integrate	(comisia	nr.1)

CONSILIUL	JUDEȚEAN	DOLJ
PREŞEDINTE
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MEHEDINȚI

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

5.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	protocolului	de	colaborare	între	Unitatea	Administrativ-	Teritorială	Județul	Dolj	și	Unitatea	Administrativ	-	 
Teritorială	Comuna	Scăești,	pentru	susținerea	financiară	parțială	a	funcționării	Centrului	Comunitar	Integrat	din	Comuna	Scăești,	județul	Dolj,	ce	se	
va	implementa	prin	proiectul	„PNRR/2022/C12/MS/I1.4	–	I1.4	Centre	Comunitare	integrate”	Componenta	C12	–	Sănătate,	Investiția	1.	Dezvoltarea	
infrastructurii	medicale	prespitalicești	I1.4	Centre	comunitare	integrate	(comisia	nr.1)
6.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	protocolului	de	colaborare	între	Unitatea	Administrativ-	Teritorială	Județul	Dolj	și	Unitatea	Administrativ	-	 

Teritorială	Comuna	Grecești,	pentru	susținerea	financiară	parțială	a	funcționării	Centrului	Comunitar	Integrat	din	Comuna	Grecești,	județul	Dolj,	ce	se	
va	implementa	prin	proiectul	„PNRR/2022/C12/MS/I1.4	–	I1.4	Centre	Comunitare	integrate”	Componenta	C12	–	Sănătate,	Investiția	1.	Dezvoltarea	
infrastructurii	medicale	prespitalicești	I1.4	Centre	comunitare	integrate	(comisia	nr.1)
7.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	protocolului	de	colaborare	între	Unitatea	Administrativ-	Teritorială	Județul	Dolj	și	Unitatea	Administrativ	-	 

Teritorială	Comuna	Goicea,	pentru	susținerea	financiară	parțială	a	funcționării	Centrului	Comunitar	Integrat	din	Comuna	Goicea,	județul	Dolj,	ce	se	
va	implementa	prin	proiectul	„PNRR/2022/C12/MS/I1.4	–	I1.4	Centre	Comunitare	integrate”	Componenta	C12	–	Sănătate,	Investiția	1.	Dezvoltarea	
infrastructurii	medicale	prespitalicești	I1.4	Centre	comunitare	integrate	(comisia	nr.1)
8.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	protocolului	de	colaborare	între	Unitatea	Administrativ-	Teritorială	Județul	Dolj	și	Unitatea	Administrativ	-	 

Teritorială	Comuna	Vela,	pentru	susținerea	financiară	parțială	a	funcționării	Centrului	Comunitar	Integrat	din	Comuna	Vela,	județul	Dolj,	ce	se	va	
implementa	prin	proiectul	„PNRR/2022/C12/MS/I1.4	–	I1.4	Centre	Comunitare	integrate”	Componenta	C12	–	Sănătate,	Investiția	1.	Dezvoltarea	
infrastructurii	medicale	prespitalicești	I1.4	Centre	comunitare	integrate	(comisia	nr.1)
9.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	protocolului	de	colaborare	între	Unitatea	Administrativ-	Teritorială	Județul	Dolj	și	Unitatea	Administrativ	-	 

Teritorială	Comuna	Negoi,	pentru	susținerea	financiară	parțială	a	funcționării	Centrului	Comunitar	Integrat	din	Comuna	Negoi,	județul	Dolj,	ce	se	
va	implementa	prin	proiectul	„PNRR/2022/C12/MS/I1.4	–	I1.4	Centre	Comunitare	integrate”	Componenta	C12	–	Sănătate,	Investiția	1.	Dezvoltarea	
infrastructurii	medicale	prespitalicești	I1.4	Centre	comunitare	integrate	(comisia	nr.1)
10.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	protocolului	de	colaborare	între	Unitatea	Administrativ-	Teritorială	Județul	Dolj	și	Unitatea	Administrativ	-	 

Teritorială	Comuna	Carpen,	pentru	susținerea	financiară	parțială	a	funcționării	Centrului	Comunitar	Integrat	din	Comuna	Carpen,	județul	Dolj,	ce	se	
va	implementa	prin	proiectul	„PNRR/2022/C12/MS/I1.4	–	I1.4	Centre	Comunitare	integrate”	Componenta	C12	–	Sănătate,	Investiția	1.	Dezvoltarea	
infrastructurii	medicale	prespitalicești	I1.4	Centre	comunitare	integrate	(comisia	nr.1)
11.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	protocolului	de	colaborare	între	Unitatea	Administrativ-	Teritorială	Județul	Dolj	și	Unitatea	Administrativ	-	 

Teritorială	Comuna	Botoșești	Paia,	pentru	susținerea	financiară	parțială	a	funcționării	Centrului	Comunitar	Integrat	din	Comuna	Botoșești	Paia,	județul	
Dolj,	ce	se	va	implementa	prin	proiectul	„PNRR/2022/C12/MS/I1.4	–	I1.4	Centre	Comunitare	integrate”	Componenta	C12	–	Sănătate,	Investiția	1.	
Dezvoltarea	infrastructurii	medicale	prespitalicești	I1.4	Centre	comunitare	integrate	(comisia	nr.1)

Weekend	de	foc	pentru	pompierii	mehedințeni

Pomp ie r i i 	 d i n 	 cad ru l 	 I SU	
„Drobeta”	 au	 fost	 solicitați	 să	
intervină,	 în	 weekend,	 pentru	
stingerea	 a	 patru	 incendii	 izbucnite	
la	locuințe,	deblocarea	ușilor	a	două	
apartamente,	dar	și	pentru	acordarea	
asistenței	 de	 urgență	 unui	 număr	
de	29	persoane	cu	diverse	afecțiuni	
medicale.	Totodată,	au	fost	efectuate	
trei	 misiuni	 de	 supraveghere	 la	
manifestările	 desfășurate	 cu	 ocazia	
sărbătoririi	Botezului	Domnului.

„În	 cursul	 zilei	 de	 sâmbătă,	 07	
ianuarie	 a.c.,	 două	 echipaje	 de	
pompieri	din	cadrul	Detașamentului	
Orșova	au	intervenit	pentru	stingerea	
unui	 incendiu	 izbucnit	 la	 o	 casă	 de	
locuit	din	satul	Brativoiești,	comuna	
Bala”,	informează	ISU	Mehedinți.
În	acest	caz,	pompierii	au	lichidat	

imediat	 incendiul,	 care	 a	 cuprins	
o	 canapea,	 o	 ușă	 și	 materiale	
combustibile	 dintr-o	 cameră.	 Cauza	
probabilă	 de	 izbucnire	 a	 acestuia	 a	
fost	 determinată	 de	 un	 scurtcircuit	
electric.
„Sâmbătă	seara,	un	echipaj	din	

cadrul	 Stației	 de	 Pompieri	 Vânju	

Mare	a	intervenit	pentru	lichidarea	
unui	incendiu	în	localitatea	Petriș	
din	 comuna	 Livezile.	 La	 sosirea	
salvatorilor,	incendiul	se	manifesta	
la	 plafonul	 din	 jurul	 coșului	 de	
fum.	Pompierii	au	stins	 incendiul	
în	 limitele	 găsite,	 împiedicând	
extinderea	 flăcărilor	 la	 întregul	
acoperiș. 	 Cauza	 probabi lă	 de	
izbucnire	 a	 incendiului	 a	 fost	
determinată	 de	 coșul	 de	 fum,	
amp l a s a t 	 n e c o r e s p u n z ă t o r	
sau	 neprotejat	 termic	 față	 de	
materialele	combustibile”,	se	arată	
într-un	 comunicat	 al	 pompierilor	
mehedințeni.
P o m p i e r i i 	 d i n 	 c a d r u l	

Detașamentului	 Drobeta	 Turnu	
Severin	 au	 intervenit,	 duminică,	 în	
jurul	orei	02:30,	cu	două	autospeciale	
de	stingere	cu	apă	și	spumă,	pentru	
lichidarea	 unui	 incendiu	 izbucnit	
la	 o	 casă	 din	 comuna	 Șimian.	
Acesta	 se	 manifesta	 la	 coșul	 de	
fum	și	 acoperiș,	 pe	o	 suprafață	de	
aproximativ	 un	metru	 pătrat,	 fiind	
stins	imediat	de	către	aceștia.	Cauza	
probabilă	de	izbucnire	a	incendiului	
a	fost	determinată	de	coșul	de	fum	
necurățat	de	funingine.
Pentru	a	preîntâmpina	producerea	

unor	 evenimente	 nedorite,	 care	

se	 pot	 solda	 nu	 doar	 cu	 pagube	
materiale	 însemnate,	 ci	 și	 pierderi	
de	 vieți	 omenești,	 ISU	 Mehedinți	
reamintește	cetățenilor	câteva	reguli	
și	măsuri	 ce	 trebuie	 respectate	 în	
această	perioadă.
„În	ceea	ce	privește	exploatarea	

coșurilor	 de	 evacuare	 a	 fumului,	
es te 	 ob l iga to r ie 	 ve r i f i ca rea ,	
repararea,	 izolarea	 termică	 şi	
curăţarea	 periodică	 a	 acestora,	
fiind	 interzisă	 folosirea	 lor	 dacă	
sunt 	 necurățate. 	 Coşur i le 	 se	
tencuiesc,	 atât	 pe	 interior,	 cât	
și	 la	 exterior,	 şi	 se	 dau	 cu	 var,	
pentru	 a	 se	 observa	 cu	 uşurinţă	
eventualele	fisuri	prin	care	ar	putea	
pătrunde	scântei	ce	pot	fi	surse	de	
aprindere.	Totodată,	acestea	pot	
permite	 infiltrarea	 în	 interiorul	
locuinței	 a	 fumului	 și	 gazelor	
toxice,	 punând	 în	 pericol	 viața	
cetățenilor.	O	atenție	deosebită	se	
va	acorda	și	instalațiilor	electrice,	
ev i tându-se 	 supraso l i c i t a rea	
acestora.	Totodată,	se	vor	utiliza	
întrerupătoare,	 prize	 sau	 cabluri	
e lect r i ce 	 fără	 defecţ iun i 	 sau	
improvizaț i i , 	 f i ind	 obl igator ie	
folosirea	siguranţelor	omologate	în	
tablourile	electrice”,	este	mesajul	
transmis	de	ISU.
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Restricții în spitale. Mesajul 
vicepreședintelui CJ

La nivelu l  județulu i  Ol t ,  a 
fost declarată starea de alertă 
epidemiologică pentru următoarele 
șase săptămâni din pricina gripei. 
Din cauza virusului, pe mai multe 
secții ale Spitalului Județean de 
Urgență Slatina au fost luate măsuri 
suplimentare prin limitarea timpului 
de vizită.

Vicepreședintele Consi l iului 
Județean (CJ) Olt, Virgil Delureanu, 
a dezvăluit care sunt secțiile unde 
s-au impus restricții, dar și cea unde 
accesul este permis 15 minute.

„La această oră se fac teste 
antigripale și COVID, la spital. Avem 
tot ce ne trebuie. S-au făcut comenzi 
în decembrie pentru lunile ianuarie și 

februarie, din câte știu de la doamna 
manager. Este restricție, puțin mai 
multă pe anumite secții, cum este 
Cardiologia, Pediatria unde nu se intră 
decât 15 minute la bolnavii respectivi. 
Și la UPU sunt luate măsurile care se 
impun, deci totul este sub control”, 
a transmis vicepreședintele CJ Olt, 
Virgil Delureanu.

Caracal. 17 kilometri noi de rețea de 
apă și canalizare

Programul de reabi l i tare a 
infrastructurii de apă și canal demarat 
în 2022 în municipiul Caracal a 
acoperit până în prezent 17 km de 
străzi.

Potrivit gazetaoltului.ro, edilul Ion 
Doldurea urmărește îndeaproape 
stadiul lucrărilor și discută permanent 
cu constructorii pentru a se asigura 
că vor închide lucrările la termenul 
stabilit și vor aduce străzile la 
stadiul de utilitate maximă astfel 
încât locuitorii din zonă și cei care 
tranzitează zona să se bucure de 
confortul binemeritat.

„Avem o infrastructură de apă și 
canal învechită, cu tronsoane date 
în folosință acum 70 de ani, iar 
spargerea lor e doar o chestiune de 
timp. Proiectul de reabilitare a acestei 

infrastructuri este o prioritate dacă 
dorim să nu ajungem ca în alte orașe, 
poate cel mai mediatizat este chiar 
Bucureștiul, unde mii de locuitori 
rămân frecvent săptămâni în șir fără 
apă și căldură urmare a defecțiunilor 
la infrastructura învechită a rețelei 
de canalizare sau de apă”, declară 
Ion Doldurea, primarul municipiului 
Caracal.

În cadrul contractului de lucrări 
„Extinderea și reabilitarea rețelelor 
de alimentare cu apă și apă uzată 
inclusiv surse de apă existente în 
aglomerarea Caracal” se vor realiza 
următoarele investiții:

- Reabilitare rețea apă - 53,003 
km;

- Extindere rețea apă - 7,443 km;
- Reabilitare rețea canalizare - 

13,66 km;
- Extindere rețea de canalizare - 

18,26 km;
- Construcția a 8 stații de pompare 

apă uzată;
- Conducta refulare - 3,85 km;
- Reabilitarea a 58 de puțuri.
Valoarea contractului este de 

109.345.075,00 lei fără T.V.A., 

din care, conform schemei de 
finanțare, 85% reprezintă finanțare 
nerambursabilă de la Uniunea 
Europeană, 13% constituie co-
finanțare națională (buget de stat) 
și 2% constituie co-finanțare locală 
(buget local).

Alexandru NICA

Începe asfaltarea în 
Scornicești

Noul an începe în forță la 
Scornicești. Potrivit gazetaoltului.ro, 
începând cu prima zi a săptămânii 
acesteia, au început lucrările de 
pregătire a drumurilor comunale 
pentru asfaltarea ulterioară a lor, 
dar și taluzarea șanțurilor în vederea 
betonării acestora. Marea veste a fost 
dată chiar de edilul localității.

„Continuăm și în anul 2023 cu alte 
obiective benefice localității noastre. 
Începem, astfel, cu proiectul privind 
asfaltarea drumurilor comunale din 
Scornicești. În acest sens, am avut 
astăzi o importantă întâlnire de lucru 
cu reprezentantul firmei care se 
ocupă de efectuarea lucrărilor pentru 
a stabili, de comun acord, care va 
fi ordinea desfășurării lor. Desigur, 

se va ține cont atât de condițiile 
meteorologice din această perioadă 
a anului, cât și de alte lucrări care se 
desfășoară pe anumite străzi, altele 
decât cele de asfaltare.

Așadar, vor începe lucrările 
de pregătire a drumurilor pentru 
asfaltarea ulterioară a lor, dar și 
taluzarea șanțurilor în vederea 
betonării acestora.

Suntem la început de an, 
avem aceeași determinare și ne-
am propus să finalizăm cât mai 
multe proiecte care, adăugate la 
cele deja implementate, să redea 
Scorniceștiului imaginea și strălucirea 
pe care le merită!”, a transmis edilul 
din Scornicești, potrivit sursei citate.

Alexandru NICA
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Crimă sângeroasă la Reloc Craiova
Crimă sângeroasă în 
vestiarele fabricii Reloc din 
Craiova. Un angajat a fost 
înjunghiat de un coleg al 
său. Medicii au putut doar 
să constate decesul.

Totul s-a petrecut luni dimineață, 
când angajații fabricii de locomotive 
se pregăteau să intre în tură. Doi 
dintre ei, un bărbat de 50 ani, din 
Craiova, și unul de 43 de ani, din 
Dioști, au început să se certe în 
vestiar. Lucrurile au degenerat, iar 
bărbatul de 43 ani a scos un cuțit și 
și-a înjunghiat colegul, de mai multe 
ori. Medicii chemați la fața locului nu 
l-au mai putut salva.

„În fapt, în dimineaţa zilei de 
09 ianuarie a.c., în jurul orei 06.35, 
bărbatul de 43 de ani, l-ar fi lovit cu 
un cuţit în zona toracică pe bărbatul 
de 50 de ani, lovituri în urma cărora 
a rezultat decesul celui de-al doilea”, 
potrivit Poliției Dolj.

Autorul a fost reținut pentru 24 de 
ore în arestul Poliției Dolj. Anchetatorii 
vor propune instanței arestarea lui 
preventivă. Bărbatul este acuzat de 
omor calificat.

Primele cazuri de flurona în România. „Avem 
pacienți cu toate combinațiile de virus posibile”

România se confruntă cu două 
crize medicale simultan - de gripă și 
de coronavirus. Sunt pacienți care 
au fost confirmați pozitiv pentru 
ambele boli. Există și un nume 
pentru astfel de cazuri: flurona.

„Flurona” este termenul folosit 
la  începutu l  anu lu i  2022 de 
specialiști pentru a descrie primul 
caz de infecție simultană cu gripa 
sezonieră și COVID-19. Flurona nu 
este o nouă variantă a virusului, ci 
doar un termen pentru a descrie 
starea pacientului diagnosticat cu 

dubla infectare.
„Avem pacienți care prezintă 

toate combinațiile de virus posibile - 
Covid cu gripă, Covid cu adenovirus, 
covid cu Virusul sincițial respirator. 
Nu e mirare foarte mare din acest 
punct de vedere.

Nu s-au înregistrat cazuri atât de 
severe încât să pună în pericol viața 
pacienților, nu e nimic spectaculos, 
pacientul primește antivirale pentru 
fiecare situație în parte. Noi, medicii, 
am obosit de când spunem că 
recomandăm în continuare masca 

de fiecare dată când mergem în 
locuri aglomerate, să ne spălăm 
pe mâini, să evităm aglomerațiile 
inutile și pentru virusurile pentru 
care avem profilaxie, vaccinarea, 
să o folosim.

Oameni i  să  î ș i  aer i sească 
camerele, deoarece așa scad 
concentrația de virus. Românul, 
când e bolnav, sigilează ferestrele.

Oamen i i  s ă  s e  a d r e s e ze 
medicului de familie în 24 de ore de 
la debutul simptomelor. Apar infecții 
succesive cu diverse virusuri, sau 
apar suprainfecții bacteriene a unei 
infecții virale. Fiecare caz trebuie 
analizat în parte”, a spus Cătălin 
Apostolescu, managerul Institutului 
de Boli Infecțioase „Matei Balș” din 
București, pentru digi24.ro.

Răcelile obișnuite sunt cauzate 
de rinovirusuri și coronavirusuri 
(altele decât SARS-CoV-2), în 
vreme ce virusurile gripale de 
tip A și B sunt cele care duc la 
îmbolnăvirea cu gripă sezonieră. 
Anumite persoane prezintă factori 
de risc în cazul acestor infectări, 
ceea ce poate schimba evoluția 
bolii. E vorba despre pacienții mai 
în vârstă cu boli asociate, astmatici, 
persoane imunodeprimate sau 
pacienții oncologici.

Diferența dintre răceală și gripă 
este că cea de-a doua se instalează 
brusc ca s imptomatologie, în 

comparație cu răceala obișnuită 
care debutează treptat, la 1-3 
zile de la contactul cu o persoană 
bolnavă. Apar dureri musculare, 
frisoane, lăcrimarea ochilor, tuse 
seacă, durere în gât și congestie 
nazală. Pot apărea și vărsături. Se 
asociază febră mare, de peste 38 
de grade Celsius.

Infecția cu COVID-19 debutează 
la fel de brusc ca și gripa sezonieră 
și are o evoluție extrem de rapidă. 
Simptomele COVID-19 presupun: 
temperatură, tuse seacă, dureri 
în gât și frisoane. Pot apărea și 
diaree și vărsături la unii pacienți. 
Dificultatea la respirație apare 
brusc, odată cu eventualele dureri 
în piept, pe măsură ce sunt afectați 
plămânii.

În primele 48 de ore de la 
debutul simptomelor gripei se 
recomandă efectuarea unui test 
de gripă sau test rapid Covid care 
presupune un exudat nazal și se 
poate efectua acasă. Dacă rezultatul 
este neconcludent, ceea ce se poate 
întâmpla în cazul unui test antigen 
Covid, se poate merge într-un 
centru medical pentru recoltarea și 
interpretarea rezultatelor, care vor 
indica apoi și tratamentul antiviral 
necesar. Cea mai sigură metodă 
este cea a testului RT-PCR.

Vera IONESCU

foto arhivă
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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.

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ
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07:00 3 ceasuri bune
09:45 Teleshopping
10:00 Agrostrategia
11:00 Câştigă România! (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Direcţia: sud-vest! 
13:00 Oamenii şi legea (R)
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Maghiara de pe unu 
16:55 Mic portret 
  de mari romance 
17:00 Atelier de 
  sănătate 
17:55 Zi de zi
18:00 Lumea financiară 
18:55 Dincolo de alb 
  şi negru 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 Câştigă România! 
22:00 Noaptea de la 
  Varennes (15)
00:45 Sport (R)
00:55 Zi de zi (R)
01:00 Atelier de 
  sănătate (R)
01:50 Meteo (R)
01:55 Noaptea de la 
  Varennes (15)
04:25 Discover 
  Romania 
04:40 Direcţia: sud-vest! (R)
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea 
06:55 Imnul României

07:50 Hannes (12)
09:25 Matrix - 
  Revoluții (IC14)
11:30 Matrix 
  Renașterea (N15)
13:55 Goosebumps 2:
   Halloween bântuit (AP12)
15:25 Hellboy - Eroul scăpat 
  din Infern (IC14)
17:30 E doar o fază, 
  dragă (15)
19:15 Superman 
  și Lois 
20:00 De la început 
21:55 Mortal 
  Kombat (N15)
23:45 Reminiscențele 
  trecutului (N15)
01:40 Oamenii (15)
03:30 Resident Evil: Bun 
  venit în Raccoon City
05:20 Știrile săptămânii 
  cu John Oliver 
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07:00 Stiri Sport.ro
07:30 Familia Bundy 
08:30 Seinfeld 
09:30 Ora exacta in sport
12:30 Stiri Sport.ro
13:00 Ce spun românii 
14:00 Familia Bundy 
15:00 Seinfeld 
16:00 De râsul lumii 
17:00 Ora exacta in sport (R)
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 5.0 
22:00 Armă mortală 
23:00 Aşii amanetului 
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Hawaii 5.0 
01:30 Ora exacta in 
  sport (R)
03:30 O dimensiune paralelă 
04:30 Între prieteni 
05:30 La bloc
06:00 Ora exacta in sport (R)

08:00 Povestea de 
  pe insula (R)
09:00 Trei surori (R)
10:00 Sa invingi 
  destinul (R)
12:00 Sunt a 
  nimanui 
13:00 Cununa de 
  lacrimi – 
  povestea 
  continua 
15:00 Reteta 
  fericirii 
17:00 Sa invingi 
  destinul 
19:00 Iubirea are 
  numele tau 
21:00 Povestea de 
  pe insula 
22:00 Trei surori 
23:00 Dragoste în 
  alb-negru 
00:00 Sunt a 
  nimanui (R)
01:00 Povestea de 
  pe insula (R)
02:00 Trei surori (R)
03:00 Cununa de 
  lacrimi – 
  povestea
   continua (R)
05:00 Dragoste în 
  alb-negru (AP)
06:00 Iubirea 
  are 
  numele 
  tau (AP)

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

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Un pod prea îndepărtat
04:00 Focus (R)
05:30 Doar pentru iubire (AP)
06:30 Primii castiga - 
  quiz show (R)

08:00 Cuscrele (AP)
09:00 Tradiţii de la bunica 
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Dragostea găsește o cale 
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Baronii (AP)
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo 
15:45 Vouă 
16:15 Cuscrele (AP)
17:15 Don Matteo 
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2 
20:00 Dragostea găsește o cale 
21:00 Invincibilii 2: Trădarea
23:30 Ultimul tigru shaolin (12)
01:00 Fosta mea iubire 
03:00 Albumul Naţional 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini 
  pe alese 
09:00 Cum se 
  fabrică ? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la 
  licitaţie 
11:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
12:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
13:00 Maşini pe alese 
14:00 Goana după aur: Freddy 
  Dodge, salvatorul minelor 
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la licitaţie 
18:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
19:00 Cum se fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese 
21:00 Goana după aur 
22:00 Indigenii din Alaska 
23:00 Goana după aur 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
01:00 O pradă mortală 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Goana 
  după aur 
04:00 Indigenii din 
  Alaska 
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:00 Navigație
08:00 Sărituri cu 
  schiurile
09:30 Raliraid
10:30 Tenis
12:30 Snooker
13:30 Schi 
  Alpin
14:00 Schi 
  Alpin
14:45 Snooker
18:30 Sărituri cu 
  schiurile
19:00 Schi Alpin
20:00 Tenis
21:00 Snooker
21:45 Schi Alpin
22:45 Snooker
00:30 Raliraid
01:30 Tenis
02:30 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)
23:00 40 de intrebari cu 
  Denise Rifai (R)
01:30 Știrile Kanal D (R)
02:30 Casa iubirii (R)
04:45 Știrile Kanal D (R)
05:30 În căutarea 
  adevărului (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:00 Singuri acasă (AP)
09:45 La bloc

12:00 Lassie (AP)
14:00 Fool’s Good (R)
16:30 Dragoste pe note (AP)
18:15 La bloc
20:30 Ucigași de schimb (12)
22:15 Lecții de viață (15)
00:15 Ucigași de schimb (12)
02:00 La Maruţă (R)
03:45 La bloc 

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 Transformers: 
  Ultimul cavaler (12)
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 Nevastă 
  de împrumut (12)
02:15 Lecţii 
  de viaţă (R)
03:00 Vorbeşte 
  lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

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 SMA Poiana Mare - circ. JT nr. 1Poiana 
Mare

17.01

09:00 - 17:00 PTA SMA Călăraşi - circ. JT nr. 3Călăraşi

PTA Sâmbotin, PTA Sâmbotin 3, PTA Fabrica Confecţii 
Sâmbotin (terţ), PTAB Depal Sâmbotin (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

17.01

PTA Lac 1 Râmnicu VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 16:00

PTCZ Dacia ServiceRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 16:00

PC Centrul Expoziţii Seaca 1, PTAB Centrul Expoziţii 
Seaca 2

Călimăneşti09:00 - 16:00

PTA Dăeşti 1, PTA Dăeşti 2, PTA Babuieşti 1, PTAB 
Babuieşti 2, PTA DGRS Dăeşti, PTA Berila, PTA Moară 
Dăeşti, PTA Gară Dăeşti (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 PTA IRIL Poiana Mare - circ. JT nr. 1+2Poiana 
Mare

09:00 - 17:00 PTA 2 Izvor - integralȘimnicu 
de Sus

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

12.01
09:00 - 17:00 PTA 1 Români Poiana Mare - circ. JT nr. 2, PTA 1 Sârbi 

Poiana Mare - circ. JT nr. 1+ 2
Poiana 
Mare

09:00 - 17:00 PTCZ CT 2 CalafatCalafat

PUBLICITATE

Anunţ public
privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA LIVEZILE anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare 
drumuri locale II, comuna Livezile, judeţul Mehedinţi”, propus a fi 
amplasat în judeţul Mehedinţi, intravilanul şi extravilanul comunei 
Livezile, sate: Livezile, Ştefan Odobleja, Izvoru Aneştilor, Petriş şi 
Izvorălu de Jos.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi din municipiul Drobeta 
Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până joi între 
orele 9:00-14:00; vinerea între orele 9:00-12:00 şi la sediul primăriei.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Mehedinţi.

FAO: Preţurile mărfurilor alimentare au 
atins un nivel record în 2022

Creşterea preţurilor mărfurilor 
alimentare de anul trecut, ca efect 
al invaziei Rusiei în Ucraina, a urcat 
un indice al preţurilor alimentelor, 
calculat de agenţia pentru alimente 
a Naţiunilor Unite (FAO) la un nivel 
ridicat istoric, transmite Reuters.

Indicele preţurilor alimentelor, care 
urmăreşte preţurile internaţionale ale 
celor mai comercializate mărfuri 
alimentare, a atins o medie de 143,7 
puncte în 2022, în creştere cu 14,3% 
faţă de 2021, şi cel mai mare de când 
au început înregistrările în 1990, 
potrivit FAO.

Indicele crescuse deja cu 28% 
în 2021, faţă de anul precedent, 
ca urmare a revenirii economiei 
mondiale după impactul pandemiei.

Preţurile alimentelor au crescut 
după invadarea Ucrainei de către 
Rusia în februarie anul trecut, din 
cauza temerilor de perturbare a 
comerţului în regiunea Mării Negre.

Ulterior creşterile s-au redus 
parţial, după crearea unui canal 
de export de cereale din Ucraina, 
susţinut de ONU, şi a îmbunătăţirii 
perspectivei de aprovizionare din 
ţările producătoare.

În decembrie, indicele de referinţă 
a scăzut pentru a noua lună consecutiv, 
la 132,4 puncte, comparativ cu 135,00 
puncte revizuite pentru noiembrie.

Cifra din noiembrie a fost dată 
anterior la 135,7 puncte.

„Preţurile mai temperate ale 
produselor alimentare sunt binevenite 
după doi ani foarte volatili”, a spus 
economistul şef al FAO, Maximo 
Torero.

Scăderea indicelui în decembrie 
a fost determinată de o scădere a 
preţului internaţional al uleiurilor 
vegetale, împreună cu unele scăderi 
ale preţurilor cerealelor şi cărnii, dar 
atenuate de creşteri uşoare ale celor 
pentru zahăr şi lactate, a spus FAO.

Tot de-a lungul anului 2022, patru 
dintre cei cinci subindici alimentari ai 
FAO - cereale, carne, lactate şi uleiuri 
vegetale - atinseseră cote record, în 
timp ce al cincilea, zahărul, a fost la 
cel mai mare nivel din ultimii 10 ani, 
scrie news.ro.

Indicele FAO al preţurilor cerealelor 
a crescut cu 17,9% în 2022, din cauza 
unor factori care includ perturbări 
semnificative ale pieţei, costuri mai 
mari ale energiei şi ale inputurilor, 
vremea nefavorabilă şi cererea 
continuă puternică de alimente la 
nivel mondial, a spus FAO.
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Alex Toma s-a pregătit pentru viitoarele 
concursuri cu sarmale de curcan

Singurul român învingător într-o cursă din calendarul mondial de Half Ironman are 
planuri mari pentru 2023

Intrat deja în istoria triatlonului 
românesc ca fiind primul compatriot 
care a câștigat o cursă din calendarul 
mondial de Half Ironman, Alex Toma 
are planuri mari pentru 2023. Tocmai 
de aceea, pentru a fi în formă în noul 
sezon, a mâncat de Crăciun sarmale 
cu carne de curcan.

„Am noroc cu socrii mei, care 
cresc curcani și avem carne de curcan 
adusă de la țară. O rog mereu pe 
soție să facă sarmale cu carne de 
curcan, care e mai ușoară, așa că 
pot mânca și eu câteva” - Alex Toma, 
câștigător de Half Ironman.

De altfel, așa cum recunoaște, 
soția sa îi este alături în permanență. 
Ba chiar are o superstiție legată de 
acest lucru: știe că de fiecare dată 
când o are lângă el pe traseu, poate 
da tot ce are mai bun din el.

„Superstiția mea este să am soția 
alături de mine la toate concursurile, 
să mă sprijine. Ea e sprijinul meu 
numărul 1 și cred că asta e superstiția 
mea” - Alex Toma, câștigător de Half 
Ironman.

Chiar dacă au trecut două luni de 
la victoria excepțională din Malaysia, 
Alex nu poate uita acea experiență, în 
care i-a avut alături și pe cei doi copii.

„Au fost amintiri foarte frumoase, 
pentru că am fost cu 2 săptămâni 
înainte pentru acomodarea cu 
fusul orar și cu mediul de acolo. 

Erau momente când era foarte 
cald și momente când ploua. Am 
avut familia cu mine și a fost și ca 
o mică vacanță. Când nu aveam 
antrenamente mergeam și vizitam 
insula și pentru ei și pentru mine 
sunt amintiri de neuitat” - Alex Toma, 
câștigător de Half Ironman.

Familia, principalul sprijin
După acest succes, planurile lui 

Alex sunt foarte mari. Principalul său 
obiectiv îl reprezintă Campionatele 
Mondiale din august, dar se gândește 
și la titlul național.

„Obiect ivu l  pr inc ipa l  va f i 
Campionatul Mondial la care sunt 
calificat, în Finlanda, de la finalul 
lunii august, dar foarte importante 
sunt pentru mine și Naționalele 
pe proba de half distance, unde 
sper să reușesc o clasare mai bună 
decât locurile 2 și 3 obținute în anii 
anteriori” - Alex Toma, câștigător de 
Half Ironman.

În toate aceste încercări el îi va 
avea alături și pe părinții săi, care 
deși au decedat, îl însoțesc în fiecare 
cursă prin tatuajul pe care și l-a făcut 
special în memoria lor.

„În acele ore, în momentele grele, 
mă gândesc la familie, la copiii mei, 
care știu că mă așteaptă să termin 
cât mai repede, și implicit și la părinții 
mei, care din păcate au decedat. 

Am un tatuaj pe brațul drept, îl văd 
tot timpul la proba de bicicletă și la 
proba de alergare și sunt cu gândul 
la ei să-mi transmită putere. Toate 
cursele pe care le termin cu bine și 

sănătos le termin cu gândul la ei și 
așa voi face și pe viitor” - Alex Toma, 
câștigător de Half Ironman.

SPORTS NET
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Cariera lui Florin Costea s-a schimbat în Irak
Florin Costea a explicat care a 

fost momentul în care cariera lui s-a 
schimbat. Fostul atacant de la FCSB 
și FCU Craiova regretă că nu a apucat 
să joace mai mult pentru Zakho SC, 
în Irak, unde s-a transferat în 2015. 
Acolo, „Briliantul Olteniei” s-a luptat 
cu pubalgia, iar fotbalul nu a mai fost 
la fel pentru el, mai apoi.

„Acolo am făcut pubalgie, n-am 
apucat să joc. Doar 10 minute într-un 
meci oficial. Era ok, stăteam mai mult 
în hotel pentru că era și foarte cald, 
50 de grade. Ieșeam doar seara la 
antrenamente.  Era ok, erau condiții 
bune și bani frumoși, însă m-am 
accidentat și n-am apucat să joc”, a 
spus Florin Costea, într-un interviu 
acordat pentru Sport.ro.

Florin Costea a plecat din Irak și 
a revenit în țară, la Râmnicu Vâlcea, 

apoi la Șirineasa, urmând să se 
întoarcă, pentru o scurtă perioadă și 
la FCU Craiova, de unde a plecat la 
Atletic Bradu. Ultimul club la care a 
evoluat fostul decar din Bănie a fost 
Dăești.

Cătălin ANGHEL

România A se reunește pentru
 partida cu Italia A

Echipa națională de rugby a 
României s-a reunit în primul stagiu 
de pregătire din 2023. Staff-ul tehnic 
condus de Eugen Apjok a selecționat 
pentru acest cantonament 35 de 
jucători, toți evoluând în campionatul 
intern. Singurul jucător din afara 
României este Robert Irimescu, care 
evoluează în SUA, la Rugby United 
New York, aceasta fiind prima lui 
convocare.

Stagiul a debutat luni, 9 ianuarie, 
la București și se va încheia cu un 
meci de pregătire, care va avea loc 
pe 21 ianuarie, la Viadana (Italia), 
România A urmând să întâlnească 
Italia A.

„Este practic o reacomodare 
la efort pentru jucătorii din țară 
pentru că în această primă parte 
a pregătirii accentul va fi pus pe 
cei care evoluează în campionatul 
intern pentru că cei din Franța deja 
se află în competiție, la cluburile lor. 
Este foarte important să reușim să 
îi menținem pe jucători într-o formă 
cât mai bună în această perioadă fără 
meciuri pentru a putea să abordăm 
cât mai bine competiția europeană 
care începe în februarie”, a declarat 
Eugen Apjok.

Acest cantonament reprezintă 
practic debutul pregătirii pentru 
Rugby Europe Championship, 
competiție care va avea un nou 
format din acest sezon, Stejarii 
urmând să debuteze pe 4 februarie, 

la București, în compania Poloniei.

Lotul României A:
Linia 1: Dorin Tică, Alex Savin, 

Ciprian Chiriac, Tudor Butnariu, 
Eugen Căpățână, Florin Bărdașu, 
Vasile Balan, Rareș Straja, Laurențiu 
Nica,

Linia a doua: Florian Roșu, Lucian 
Mureșan, Ștefan Iancu, Johan Van 
Heerden,

Linia a treia: Vlad Neculau, Dragoș 
Ser, Damian Strătilă, Kamil Sobota, 
Alexandru Alexe, Kemal Altinok, 
Robert Irimescu,

Mijlocaș la grămadă: Gabriel 
Rupanu, Alexandru Țiglă, Al in 
Conache,

Mijlocaș la deschidere: Gabriel 
Pop, Tudor Boldor, Mihai Mureșan,

Aripi: Marius Simionescu, Stephen 
Shennan, Mihai Lămboiu, Romeo 
Corrado Ștețco,

Centri: Tangimana Fonovai, Vlăduț 
Popa, Cosmin Iliuță,

Fundaș: Paul Popoaia, Robert 
Neagu.

Staff tehnic: Eugen Apjok - 
Antrenor principal, Anthony Bennett -  
Antrenor principal cu pregătirea 
fizică, Ellis David - Antrenor jocul 
în apărare, Sosene Anesi - Antrenor 
jocul în atac, Viorel Lucaci - Antrenor 
jocul în margine, Mihăiță Lazăr - 
Antrenor jocul la grămadă ordonată, 
Ursache Valentin - Antrenor jocul 
la sol, Hogben James - Antrenor 

secund cu pregătirea fizică, Carpo 
Danie l  -  Antrenor secund cu 
pregătirea fizică (GPS), Paul Larter -  
Video-analist principal, Popa David -  
Video-analist secund, Wanya Dan -  
Medic, Brett Davison - Consultat WR -  
Departamentul Medical, Sandu 

Constantin - Kinetoterapeut, Todosi 
Marius - Kinetoterapeut, Dave 
Hadfield - Psiholog, Ilioiu Iustin - 
Manager.

sursa: rugbyromania.ro
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277.8808
4.6151
5.5943

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
† Cuviosul Antipa de la Calapodești; 

Sfântul Grigorie al Nisei

4.9252
Max.       7oC
Min.    3oC 

SLATINA 
SEVERIN

8/4oC
7/4oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

7/40C
8/5oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

CSU Craiova se pregătește de 
titlu cu 5 portari

Eugen Neagoe a început deja 
antrenamentele la CSU Craiova. Alb-
albaștrii trebuie să se mobilizeze, 
pentru că noul antrenor își dorește să 
câștige titlul la finalul acestui sezon. 
Momentan, Rotaru i-a adus un singur 
jucător nou, pe Alexandru Ișfan, dar 
măcar nu i-a vândut nici măcar un om 
de bază din lot.

Noul antrenor al formației din 
Bănie se va baza și pe Hanca și Vînă, 
fotbaliști care au avut divergențe cu 
șefii clubului, după ce Mirel Rădoi i-a 
exclus din lot. Cei doi s-au antrenat 
normal, sub comanda lui Eugen 
Neagoe. Tehnicianul oltean are doi 
absenți importanți: Bancu și Baiaram, 
ambii accidentați. Totuși, Koljic, 
Roguljic și Arlauskis s-au refăcut și 
au revenit la antrenamente.

CSU Craiova a luat în Turcia 5 
portari. Pe lângă Arlauskis, Lazar 
și Popescu, la antrenament au mai 
apărut și 2 puști. Este vorba despre 

Găgeatu și Goga, doi portari născuți 
în 2006.

Fotbalistul de la CSU pe 
care Neagoe îl vrea la 
națională: „Cred că va 

putea face pasul”
Eugen Neagoe are mare încredere 

în lotul de jucători pe care l-a găsit la 
CSU Craiova. Antrenoru este încântat 
și de primul transfer pe care Mihai 
Rotaru l-a făcut în această iarnă. 
Patronul alb-albaștrilor a plătit o sumă 
importantă pentru a-l aduce în Bănie 
pe Alexandru Ișfan, de la FC Argeș.

Fotbalistul este eligibil și pentru 
regula U21, până la finalul acestui 
sezon. El este un jucător important 
pentru naționala de tineret a României, 
dar Eugen Neagoe speră, odată cu 
transferul la Craiova, ca Ișfan să facă 
pasul la prima reprezentativă.

„Pe Ișfan îl cunoșteam, mă rog, 
ca adversar. Îl știam foarte bine, ok, 
l-am urmărit încă de când juca la 
Mioveni, când era în Liga 2. De atunci 
mi-a plăcut, era un jucător interesant, 
cu calități bune. Acum a ajuns și la 

naționala de tineret. Prin aducerea 
lui la noi, sper că și realizările lui vor 
fi și mai mari, să se vadă asta și în 
rezultate noastre și cred că va putea 
face pasul și la echipa de seniori a 
naționalei. A arătat destul de bine 
încă din prima zi, se cunoaște cu 
mulți jucători de la noi, pentru că este 
coleg cu ei la naționala de tineret”, a 
precizat Eugen Neagoe.

Cătălin ANGHEL


