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Primăria le cere râmnicenilor să încheie 
asigurarea împotriva dezastrelor

După seismul care a afectat 
Turcia şi Siria, Primăria Râmnicu 
Vâlcea a făcut un apel către locuitorii 
oraşului în ideea încheierii asigurării 
împotriva dezastrelor. Reprezentanții 
instituției le-au prezentat râmnicenilor 
şi avantajele unei astfel de polițe.

„În contextul recentului seism care 
a afectat Turcia şi Siria, provocând mii 
de victime, dar şi pagube materiale 
uriaşe, Primăria Râmnicu Vâlcea face 
un apel la deținătorii de locuințe 
din municipiu să încheie asigurarea 
obligatorie împotriva dezastrelor 
naturale - PAD în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 260/2008, 
republicată.

Printre avantajele încheieri i 
unei astfel de asigurări se numără 
acoper i rea daunelor  produse 
locuințelor de dezastrele naturale 
(cutremure, alunecări de teren, 
inundații), posibilitatea ca în cazul 
unui dezastru natural, păgubiții 
asigurați cu Polițe obligatorii de 
asigurare PAD să poată beneficia şi 
de despăgubiri de la bugetul de stat 
sau de la bugetul local, faptul că 

doar deținătorii Polițelor obligatorii de 
asigurare PAD pot încheia şi asigurări 
facultative pentru acoperirea altor 
evenimente neprevăzute, precum şi 
evitarea sancțiunilor contravenționale 
legale.

În funcție de tipul de locuință, 
valoarea anuală a unei astfel de 
asigurări nu depăşeşte echivalentul 
în lei a sumei de 20 de euro, iar ea 
poate fi încheiată la orice societate 
de asigurare autorizată. În perioada 
următoare, Municipalitatea va demara 

prin intermediul Asociațiilor de 
Proprietari o campanie de înştiințare 
a locatarilor blocurilor din Râmnic 

asupra prevederilor acestei legi”, 
au spus reprezentanții Primăriei 
Râmnicu Vâlcea.

Accident de muncă în 
Vâlcea. A murit sub un 

mal de pământ

Un bărbat de 49 de ani din Vâlcea 
a decedat joi dimineață în urma 
unui accident de muncă. Acesta ar 
fi fost surprins de desprinderea unei 
falii dintr-un depozit de nisip, care 
din cauza temperaturilor scăzute a 
înghețat, spun reprezentanții ISU. În 
urma dezghețului, aceasta s-a prăbuşit 
peste persoana în cauză, acoperindu-l 
în totalitate. Potrivit polițiştilor, bărbatul 
lucra în incinta unei stații de sortare 
beton din comuna Budeşti. Oamenii 
legii au deschis un dosar penal.

„Din primele verificări efectuate 
s-a constatat faptul că cele sesizate se 
confirmă, un bărbat de 49 de ani,  în 
timp ce se afla în incinta unei stații de 

sortare beton din comuna Budeşti, ar 
fi fost surprins de un mal de nisip care 
a căzut peste acesta.

La fața locului s-au deplasat 
echipaje Smurd, care l-au scos de sub 
nisip, iar după efectuarea manevrelor 
de resuscitare, a fost declarat decesul 
bărbatului.

În cauză, se efectuează cercetări 
în cadrul unui dosar penal, pentru 
săvârşirea infracțiunilor de ucidere din 
culpă, neluarea măsurilor de securitate 
şi sănătate în muncă şi nerespectarea 
măsurilor de securitate şi sănătate în 
muncă”, potrivit IPJ Vâlcea. 

Alexandru NICA
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Anchetă la maternitatea Spitalului Județean, 
după moartea unui bebeluș în pântecele mamei

Este anchetă la maternitatea 
Spitalului Județean Drobeta Turnu 
Severin, după ce un bebeluș a murit 
în pântecele mamei. Investigaţia 
a fost deschisă după ce părinții 
bebelușului decedat au depus 
plângere la Parchetul Judecătoriei 
Drobeta Turnu Severin și la Colegiul 
Medicilor și au cerut anchetarea 
morții suspecte a copilului chiar 
în maternitate, acolo unde mama 
trebuia să fie în siguranță, sub 
supravegherea medicilor.

Un  even imen t  f e r i c i t  s -a 
transformat într-o tragedie pentru 
doi tineri din localitatea Strehaia, 
Mehedinți. Bebelușul care ar fi trebuit 
să vină pe lume, la termen, după 
o sarcină a mamei fără probleme, 
supravegheată constant de un medic 
ginecolog, a murit.

Tânăra a ajuns la Maternitatea 
Spitalului Județean luni dimineață, 
adusă de soțul său, pentru că avea 
contracții. Bărbatul spune că în timpul 
sarcinii totul a decurs normal, iar 
bebelușul era bine. A fost internată și 
niciun medic nu i-a spus că ar putea 
avea probleme cu copilul, deși mama 

avea în continuare dureri, contracții 
și sângerări. La un moment dat, 
medicii chiar ar fi pregătit-o pentru 
naștere, dar au întors-o din fața sălii 
de operație, explicându-i că va naște 
în dimineața de 7 februarie, atunci 
când doctorița care o asistase în 
timpul sarcinii urma să intre de gardă. 
Numai că, ulterior, tânăra și-a sunat 
soțul și i-a transmis că i se spusese 
că bebelușului nu-i mai bate inima 
și e mort.

Părinți i bebelușului decedat 
au depus plângere la Parchetul 
Judecătoriei Drobeta Turnu Severin 
și la Colegiul Medicilor și au cerut 
anchetarea morții suspecte a copilului 
chiar în maternitate, acolo unde 
mama trebuia să fie în siguranță, 
sub supravegherea medicilor. Familia 
suspectează faptul că medicii nu și-au 
făcut treaba și nu au intervenit la timp 
să provoace nașterea copilului.

Și la Maternitatea Spitalului 
Județean din Drobeta Turnu Severin 
s-a deschis o anchetă după ce s-a aflat 
de moartea suspectă a bebelușului.

„Pentru noi este un eveniment 
nefericit și nu ne-am dori să se mai 
întâmple așa ceva”, a declarat Elena 
Bololoi, director îngrijiri medicale 
Spitalul Județean de Urgență Drobeta 
Turnu Severin.

Un cartier mărginaș și 
marginalizat al Severinului, 

în plină modernizare
Un cartier mărginaș și marginalizat 

al Severinului, Schela Cladovei, a 
început să intre în lumea civilizată 
treptat, treptat, în prezent lucrările 
de modernizare, cu gaze și asfaltare 
fiind în faza finală. După mai bine de 
o jumătate de secol de așteptare, 
timp în care pe multe dintre străzi 
oamenii înotau prin nămoale, atunci 
când ploua, Schela Cladovei arată ca 
un adevărat cartier al Severinului. 
S-au asfaltat aproape toate străzile, 
iar rețeaua de gaze a ajuns la toți 
locuitorii. În prezent se lucrează pe 
ultimul tronson de gaze, pe strada 
Răscoalei, iar în scurt timp va începe 
asfaltarea ultimelor străzi rămase. 
Pe șantierul de pe strada Răscoalei 
a ajuns în inspecție și primarul 
Severinului, Marius Screciu.

Edilul șef face un apel la cetățenii 
din Schela să se racordeze cât 

mai repede la gaze, pentru ca în 
primăvară să poată fi asfaltate și 
ultimele străzi.

Extinderea rețelei de gaze, cu 
o lungime de 8 kilometri este pe 
ultima sută de metri. Se lucrează în 
acest moment pe strada Răscoalei, 
iar în câteva zile totul va fi gata. 
Dacă la Schela totul este gata, în 
Severin problemele cu extinderea 
gazelor încă persistă, deoarece 
există o firmă care are rețeaua de 
gaze concesionată, iar primăria nu 
poate interveni. În Schela Cladovei, 
legea permite investiții din partea 
municipalității.

Asfaltarea străzilor din Schela 
Cladovei și extinderea rețelei de gaze 
au făcut obiectul a două proiecte, în 
valoare totală de 14 milioane de lei, 
bani investiți de către primărie.

Iulian Gogonea

Primarul din Tâmna, fermierul 
Dumitru Șerban Iliuță, își pierde 
funcția din cauza a 72 hectare de 

pășune comunală închiriate de soție
Primarul din Tâmna, județul 

Mehedinți, fermierul Șerban Dumitru 
Iliuță își pierde mandatul de primar 
după ce instanța de judecată a 
stabilit definitiv că Agenția Națională 
de Integritate are dreptate în privința 
unui conflict de interese care arată 
că soția lui a închiriat de la primărie 
aproape 72 de hectare de pășune 
comunală, afacere de care acesta nu 
era străin, ci din contră. Urmează ca 
prefectul Alin Isuf să emită decizia 
de încetare de drept a mandatului 
primarului din Tâmna. Asta dacă nu 
cumva va apărea, ca prin minune, 
o „găselniță” legală de menținere 
a primarului în funcție, măcar până 
la alegeri. Ca atare, cum se spune, 
pâinea și cuțitul este acum la prefectul 
de Mehedinți.

ANI l-a declarat în conflicte de 
interese administrativ în 2018 pe 
primar.

Concret, în anul 2018, pe vremea 
când ocupa funcția de viceprimar în 
comuna Tâmna, județul Mehedinți, 
Agenția Națională de Integritate, a 
constatat starea de incompatibilitate 
și conflict de interese de natură 
administrativă a actualul primar 
Șerban Dumitru Iliuță. Potrivit ANI 
în anul 2015, Șerban, în calitate de 
ales local, cel mai probabil consilier 
local atunci, a participat la ședința 
Consiliului Local Tâmna pentru 
deliberarea și adoptarea Hotărârii 
pentru aprobarea închirierii prin 
licitație publică a pășunilor aflate în 
domeniul privat al comunei Tâmna 

și constituirea comisiei de licitație 
din data de 29-05-2015, fără să 
anunțe la începutul dezbaterilor 
interesul personal pe care îl avea 
în problema supusă dezbaterii și 
anume faptul că soția sa în calitate de 
fermier - Persoană Fizică Autorizată, 
Șerban Lizica, urma să depună 
ofertă pentru participarea la licitație 
publică. Ulterior adoptării Hotărârii 
și încheierii licitației publice, primăria 
Tâmna a închiriat Persoanei Fizice 
Autorizate Șerban Lizica suprafața de 
71,971 hectare de pășune comunală, 
în baza unui contract de închiriere. 
În acest fel s-au încălcat mai multe 
dispoziții legale, ca atare Șerban 
Dumitru fiind nevoit să conteste 
în instanță decizia ANI. Din păcate 
pentru el a pierdut toate procesele 
de contencios administrativ. Zilele 
trecute mai precis în data de data 
de 7 februarie 2023  Înalta curte de 
Casație și Justiție i-a respins recursul 
formulat printr-o decizie definitivă. 
Așa că acum, soarta primarului 
Șerban Dumitru Iliuță se află în pixul 
prefectului Alin Isuf care potrivit legii 
ar trebui să constate și să emită 
documentul de încetare înainte de 
termen a mandatului edilului șef din 
Tâmna. Șerban Dumitru și soția sa 
sunt renumiți în județ prin ferma lor 
prosperă, cu diverse animale și culturi 
agricole, de pe raza comunei, fermă 
pe care o dețineau înainte ca el să fi 
intrat în politică.

Iulian Gogonea  
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Fântâni arteziene pe străzile din Gorj. 
Canalizarea a cedat

O investiție nouă nu s-a dovedit a 
fi ce se credea, pentru localnicii din 
satul de strămutați din Câmpu Mare 
din comuna Albeni. După ce drumurile 
le-au fost distruse de constructorul 
care a introdus sistemul de canalizare, 
acum s-au trezit cu adevărate fântâni 
arteziene în sat, scrie pandurul.ro.

Apa a țâșnit prin capacele de 
canalizare. Oamenii se plâng că 
această investiție le-ar face mai mult 
rău decât bine, deși nu este încă 
finalizată. După ce au fost nevoiți 
să-și repare singuri drumul în urma 
firmei care a executat lucrarea, acum 
sistemul a cedat, iar apa a țâșnit 
prin gurile de canal. Oamenii vor ca 
instituțiile abilitate să cerceteze cum 
s-a făcut această investiție.

„Menționez că lucrările nu sunt 
finalizate și totuși după cum bine 

vedeți are cădere țeavă de canalizare. 
Încă o dată fac apel public către 
instituțiile abilitate să facă demersuri 

și să pună câteva întrebări (cât s-a 
dat, cum s-a dat) și aici știți la ce 
mă refer. Acest constructor continuă 

să ne sfideze cu nepăsarea de care 
dă dovadă”, a postat pe pagina de 
socializare un localnic.

Un primar din Gorj vrea un 
cămin de bătrâni cu centru de 

recuperare, în comuna sa

Primarul din comuna Mușetești 
își dorește să realizeze un cămin 
de bătrâni cu centru de recuperare. 
Acesta susține că sunt foarte mulți 
bătrâni singuri în comună și acest 
cămin ar fi de mare ajutor. Mai mult 
decât atât, Cosmin Băban subliniază 
faptul că proiectul său ar trebui să 
devină național pentru că vârstnici 
aflați în dificultate sunt în toate 
localitățile.

Autoritățile locale încearcă să 
găsească o sursă de finanțare pentru 
acest proiect. Cel mai probabil, 
căminul de bătrâni va fi în munte, la 
aer curat și deja a fost identificată 
zona unde ar putea fi realizată 

investiția.
„Îmi doresc foarte mult să realizez 

un cămin de bătrâni cu centru de 
recuperare medicală pentru că la 
nivelul comunei sunt foarte mulți 
bătrâni. Acest proiect cred că ar trebui 
să devină un proiect național pentru că 
peste tot este această problemă. Mulți 
bătrâni au fost abandonați de familii 
sau de copiii plecați în străinătate. 
Vreau să îl fac în zona Arșeni, la munte, 
la aer curat pentru că avem acolo toate 
utilitățile mai puțin canalizare. Aștept 
să văd ce programe de finanțare apar”, 
a declarat Cosmin Băban, potrivit 
pandurul.ro.

Claudia GROSU

Sală de sport, în Jupânești: 
„Sportivii sunt nevoiți să facă 
naveta la Târgu-Cărbunești”

Autoritățile locale din comuna 
Jupânești au depus un proiect pentru 
o sală de sport, în localitate, la 
Compania Națională de Investiții. 
Se așteaptă, acum, semnarea 
contractului de finanțare. În localitate 
sunt zeci de copii care fac sport și 
sunt nevoiți să facă naveta la Târgu-
Cărbunești pentru a se antrena.

Proiectul a fost deja aprobat, iar 
investiția se ridică la aproximativ 
11.000.000 de lei. Sala de sport va 
avea o capacitate de 102 locuri și va 
fi construită în apropierea stadionului 
de la Jupânești și de unitatea de 
învățământ din sat.

După ce investiția va fi finalizată 
cele 42 de fete care joacă handbal 

nu vor mai fi nevoite să meargă la 
Târgu-Cărbunești ca să pregătească 
pentru că la ele în comună nu au 
unde să se antreneze.

„Din păcate, comuna Jupânești 
nu are o sală de sport. Am făcut un 
proiect în acest sens și așteptăm să 
fim chemați la Compania Națională 
de Investiții ca să semnăm contractul. 
Ne dorim această investiție pentru 
că avem în localitate 42 de fete care 
joacă handbal și trei echipe de fotbal. 
Sportivii sunt înscriși la Clubul Sportiv 
Jupânești și sunt nevoiți să facă 
naveta la Târgu-Cărbunești pentru 
antrenamente”, a declarat primarul 
Ion Gârniceanu.

Claudia GROSU

Foto: gorjonline.ro

Foto: arhiva
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Investigații paraclinice, după terminarea 
plafonului

Reprezentanț i i  CAS Ol t  au 
anunțat că pacienții diagnosticați 
cu boli oncologice, diabet, boli 
cardiovasculare, neurologice sau 
cerebrovasculare pot efectua 
investigații medicale paraclinice chiar 
dacă furnizorul a depășit valoarea de 
contract.

„Pentru a facilita accesul la 
investigaţii medicale paraclinice 
(analize de laborator, RMN, CT) 
acordate  în  ambu la tor iu l  de 
specialitate, necesare monitorizării 
pacienţilor cu COVID-19 precum 
şi a pacienţilor diagnosticați  cu 
boli oncologice, diabet zaharat, cu 
boli cardiovasculare, boli rare, boli 
neurologice şi boli cerebrovasculare, 
furnizorii de investigații paraclinice 
pot acorda investigaţiile, chiar dacă 

depăşesc valoarea de contract.
As t fe l ,  med icu l  ca re  face 

recomandarea pentru investigațiile 
necesare monitorizării afecțiunilor 
enumerate mai sus va întocmi bilet de 
trimitere distinct, menţionând după 
caz tipul de monitorizare. Medicul 
va aplica semnătura şi parafa asupra 
acestei menţiuni.

Pacientul va informa furnizorul 
despre tipul de monitorizare specificat 
pe biletul de trimitere, astfel încât să 
fie programat în timp cât mai scurt 
pentru efectuarea investigaţiilor 
recomandate.

Chiar dacă, în momentul solicitării 
investigaţiilor, furnizorul aflat în 
relaţie contractuală cu casa de 
asigurări de sănătate a epuizat 
fondurile contractate, acesta va 
efectua investigaţiile paraclinice, iar 
acestea vor fi decontate ulterior, ca 
urmare a  încheierii unui act adiţional 
de suplimentare a valorii de contract”, 
au transmis reprezentanții CAS Olt.

Corabia. Aproape 7 milioane 
de lei pentru Liceul 
Teoretic A. I. Cuza

Primarul orașului Corabia, Iulică 
Oane, și ministrul Dezvoltări i, 
lucrărilor publice și administrației, 
Cseke Attila, au semnat contractul 
de finanțare al proiectului „Renovarea 
energetică a clădirii Liceului Teoretic 
A. I. Cuza Corabia”, cu o valoare 
totală de 6.807.011,11 lei.

Potrivit gazetaoltului.ro, după 
realizarea lucrărilor de intervenție 
privind creșterea performanței 
energetice a clădirii se va obține 
o reducere a consumului total de 
energie primară pentru clădirea care 
face obiectul investiției de 289.848,89 
kwh/an, reprezentând o scădere cu 

46,10%.
Printre lucrările de intervenție 

propuse în cadrul proiectului 
„Renovarea energetică a clădirii 
Liceului Teoretic A. I. Cuza Corabia” 
se regăsesc LUCRĂRI DE CREȘTERE 
A EFICIENȚEI ENERGETICE A 
CLĂDIRII, ECHIPAREA CU SISTEME 
ALTERNATIVE DE PRODUCERE A 
ENERGIEI ELECTRICE, ECHIPAREA 
CU SISTEME DE MANAGEMENT 
ENERGETIC INTEGRAT, ECHIPAREA 
CU  STAȚ I I  DE  ÎNCĂRCARE 
A VEHICULELOR ELECTRICE ȘI 
LUCRĂRI CONEXE.

Alexandru NICA
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Doljul trece la economie verde, 
prin Tranziție Justă

Doljul este unul dintre cele 6 
județe vizate, la nivel național de 
Mecanismul pentru Tranziție Justă. 
În cele 6, potrivit reprezentanților 
Guvernului, se produce peste 60% 
din poluare, la nivel național. Între 
acestea se regăsește și județul Gorj.

Într-o confer ință susț inută 
joi la Craiova, reprezentanți ai 
administrației locale, dar și ai 
administrației guvernamentale 
au vorb i t  despre  impor tanța 
Programului Tranziție Justă 2021-
2027 la nivelul județului Dolj. Peste 
400 de milioane de euro pot fi 
accesați.

Prezent la  Cra iova,  Ovid iu 
Cîmpean, secretar general  în 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene (MIPE) a vorbit, în special 
pentru reprezentanții administrațiilor 
loca le d in județ ,  f ie  pr imar i , 
fie reprezentanți ai instituțiilor, 
despre beneficiile acestui program. 
Secretarul general a dezvăluit că se 
așteaptă la crearea de peste 370 
de întreprinderi și 1.800 de locuri 
de muncă: „Cele 6 județe au fost 
selectate pentru că în ele se produce 
peste 60% din poluare. Scopul este 
acela de a atenua impactul trecerii 
de la o economie care poluează 
la o economie verde. Pentru Dolj, 
rezultatele așteptate sunt 375 de 
întreprinderi nou înființate, 1.800 
de locuri de muncă create, aproape 
1.000 de întreprinderi care vor 
beneficia de fonduri din surse de 
energie regenerabilă și 4.000 de 
gospodării care vor primi statutul de 
proximator. Consider că trebuie să 
ne mișcăm de 3 sau chiar 4 ori mai 
repede decât am făcut-o în perioada 
2014-2020, pentru a ne asigura 
că la nivelul județului vom avea 
o absorbție de 100% a fondurilor 
din toate programele de finanțare 
existente. Este foarte important 
parteneriatul dintre Minister și 
autoritățile locale, dar și între 
autoritățile locale și societatea 
civilă”.

Președintele Consiliului Județean 
(CJ) Dolj, Cosmin Vasile, a spus că 
nu mai puțin de 412 milioane de 
euro pot fi accesate pentru proiecte 
verzi și susținerea economiei verzi.

„412 milioane de euro pot fi 

accesate de autoritățile publice și de 
IMM-urile din Dolj pentru proiecte 
verzi și de susținere a economiei 
verzi. Împreună, autoritățile publice 
și mediul de afaceri din județ pot 
accesa acest program de finanțare 
pentru mai multe componente 
care să asigure tranziția către 
o  e c o n o m i e  s u s t e n a b i l ă : 
dezvoltarea întreprinderi lor și 
a antreprenoriatului, sprijinirea 
tranziției forței de muncă, investiții 
pentru întreprinderi mari, energie 
verde și mobilitate nepoluantă și 
pentru ecologizarea și reconversia 
imobilelor afectate de declinul 
economic.

Scopul Planului Teritorial al 
județului Dolj, finanțat prin Fondul 
pentru Tranziție Justă, este acela de 
a atinge câteva obiective importante 
pentru dezvoltarea regiunii, conform 
cerințelor unei economii verzi: peste 
300 de întreprinderi noi, aproape 
2.000 de noi locuri de muncă, peste 
5.000 de șomeri care vor beneficia 
de sprijin, 4.000 de gospodării 
aparținând persoanelor cu venituri 
reduse care vor fi sprijinite pentru a 
îndeplini condițiile de prosumatori, 
aproape 60 de ha de teren ce vor fi 
decontaminate sau vor beneficia de 
reconversie și 50 mW capacitate de 
producţie suplimentară din energii 

regenerabile.
Este foarte important ca fiecare 

dintre părțile care sunt interesate 
de accesarea acestor fonduri 
să înceapă să își pregătească 
deja strategia de dezvoltare și 
proiectele”, a spus Cosmin Vasile, 
președintele CJ Dolj.

P rezentă  de  asemenea la 
even iment ,  O lguța Vas i lescu 
s-a arătat interesată de acest 
program despre care a anunțat că 
va fi accesat, inclusiv cu sprijinul 
Consiliului Județean Dolj.

„Sunt lucruri care ne interesează 
pe toți. Mulțumim Ministerului, 
iar noi, dacă vom avea nevoie de 
sprijinul Consiliului Județean, vom 
veni cu siguranță la dumneavoastră, 
pentru că sunt lucruri care ne 
interesează și pe noi, Craiova, 
și banii nu putem să-i accesăm 
singuri”, a spus edilul Craiovei, 
Olguța Vasilescu.

Potrivit Guvernului României, 
obiectivul acestui mecanism constă 
în sprijinirea investițiilor necesare 
pentru a ajuta teritoriile în care 
efectele negative ale tranziției 
sunt cele mai pronunțate la nivel 
economic și social, în vederea 
combaterii și atenuării disparităților 
regionale.

Fondul, care la nivel național 

însumează peste două miliarde de 
euro, va sprijini lucrătorii afectați 
de tranziția energetică actuală în 
efortul de a se orienta către noi 
calificări și noi locuri de muncă. 
Totodată, banii vor oferi sprijin 
întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-uri) și, în cazuri specifice, 
întreprinderilor mari, pentru a crea 
locuri de muncă.

Fondul mai vizează, printre altele, 
reabilitarea terenurilor industriale 
dezafectate din sectorul minier și a 
siturilor industriale abandonate, prin 
crearea de noi spații verzi.
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Craiovenii au clonat Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană. 

Primăria dă vina pe Banca Mondială

Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană a Craiovei, pentru perioada 
2021-2030, a intrat în consultare 
publică. Craiovenii interesați de 
acest aspect pot trimite sugestii 
sau observații, până la data de 
24.02.2023. Între timp, s-a observat 
faptul că proiectul nu este unul 
original. Acesta ar fi copiat și copiat 
prost. Într-un pasaj al strategiei, în loc 
de Craiova, experții au scris Suceava.

Strategia Integrată de Dezvoltare 
Urbană reprezintă „documentul 
strategic prin care administrațiile 
publice locale urmăresc soluționarea 
tuturor nevoilor şi problemelor cu care 
se confruntă municipiul Craiova şi aria 
sa de influență. Existenţa unei strategii 
integrate de dezvoltare urbană care să 
aibă în vedere rezolvarea problemelor 
economice, de mediu, climatice şi 
sociale constituie precondiția pentru 
accesul la finanțarea din cadrul 
Programului Regional Sud Vest Oltenia 
2021-2027. Aşadar, SIDU va constitui 
documentul cadru pe termen mediu 
pentru stabilirea planului de acțiune 
în vederea identificării domeniilor 
prioritare care au nevoie de finanțare 

în perioada actuală de programare 
financiară a Uniunii Europene”, după 
cum se menționează în referatul de 
aprobare.

Pe lângă faptul că cifrele nici 
măcar nu sunt actualizate și în proiect 
se vorbește de anii 2012, 2014, 2017 
sau 2019, acesta nu a fost făcut de 
oameni care cunosc nevoile zonei, 
după cum specifică reprezentanții 
Primăriei Craiova. În ciuda faptului 
că este vorba despre viitorul orașului 
și despre o strategie ce ar urma să 
fie implementată în următorii ani, 
autoritățile locale spun că nu sunt 
responsabile pentru ce scrie în acel 
document, ba chiar arată cu degetul 
către Banca Mondială și așteaptă ca 
cetățenii să sesizeze greșelile sau 
eventualele prostii supuse consultării 
publice.

„Strategia Integrată a Zonei 
Urbane Craiova 2021-2030 a fost 
realizată de către Banca Mondială 
și Ministerul Dezvoltării, pentru mai 
multe zone urbane din România. 
Varianta de pe site-ul Primăriei a SIDU 
Craiova este primită de la experții 
Băncii Mondiale și supusă, în această 
perioadă, procedurii de consultare 
publică. În urma observațiilor primite, 
orice modificare este posibilă, atât de 
formă cât și de fond. Forma finală va 

fi supusă votului în Consiliul Local 
Craiova”, au transmis reprezentanții 
Primăriei.

Astfel, consilierii locali vor vota 
forma finală a Strategiei. Poate 
până la ședința respectivă se va 
ajunge și la corectarea documentului, 
pentru a evita o eventuală implicare 
în problemele celor din Suceava. 
Totodată, rămâne de văzut dacă 
un astfel de proiect va fi acceptat 
de consilieri. În ultima ședință de 
consiliu, când s-a discutat despre 
bugetul orașului, multe dintre 
amendamentele formulate au fost 
respinse tocmai din cauza faptului 

că nu erau originale.
Totuși, pentru a evita orice 

situație jenantă, Strategia are și o 
clauză de limitare a responsabilității: 
„Prezentul raport este un produs 
al Băncii Internaționale pentru 
Reconstrucț ie  ș i  Dezvo l tare/
Banca Mondială. Constatări le, 
interpretările și concluziile exprimate 
în acest document nu reflectă în 
mod obligatoriu părerile Directorilor 
Executivi ai Băncii Mondiale sau 
ale guvernelor pe care aceștia le 
reprezintă. Banca Mondială nu 
garantează acuratețea datelor incluse 
în prezentul document”.

foto: Facebook

Elevii craioveni, medalii la concursul internațional 
de programare Info(1) Cup

La finalul săptămânii trecute, s-a 
desfășurat a 7-a ediție a concursului 
internațional de programare Info(1) 
Cup, organizat de către Centrul 
de Excelență Prahova. Această 
competiție se regăsește în calendarul 

concursu r i l o r  i n te rna ț i ona le 
recunoscute de către Ministerul 
Educației, secțiunea Juniori.

Au participat peste 200 de elevi 
reprezentând atât Echipe Naționale, 
cât și Centre de Excelență din 

Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, 
Croația, Egipt, Georgia, Ungaria, 
Kârgâzstan, România, Siria, Ucraina.

Centrul de Pregătire pentru 
Performanță în Informatică (CPPI) 
din Craiova, susținut de către Syncro 
Soft, a obținut câte o medalie prin 
fiecare dintre cei 4 reprezentanți ai 
săi:

- David Curca (Colegiul Național 
„Carol I”) - Argint,

- Fabian Despa (Colegiul Național 
„Ștefan Velovan” / Palatul Copiilor) -  
Bronz,

- Alexandru Șerban (Colegiul 
Național „Frații Buzești) - Bronz,

- Carina Viespescu (Colegiul 
Național „Frații Buzești) - Bronz.

„Felicitări tuturor și mult succes la 

olimpiadele din acest an! Mulțumim 
coordonatorului CPPI, profesor Marius 
Nicoli, dar și tuturor profesorilor 
și studenților care și-au adus o 
valoroasă contribuție în pregătirea 
lor!

Dragi elevi de pretutindeni, vă 
reamintim că vă puteți pregăti în mod 
continuu pentru concursuri, folosind 
materialele postate și întreținute de 
noi pe platforma https://cppi.sync.
ro/materia.html. Acolo, pe lângă 
organizarea materiei de la simplu 
la complex, găsiți probleme atent 
selectate și organizate pe capitole, 
dar și materiale teoretice bazate pe 
explicații”, a transmis Syncro Soft, 
pe Facebook.

Claudia GROSU
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HOROSCOP
Z iua ta  a r  putea  f i 

ingrijoratoare si stresanta. Volumul 
tau de munca poate fi deosebit de 
greu si ai putea sa faci si cateva ore 
suplimentare. Relatiile cu ceilalti 
ar putea fi, de asemenea, putin 
tensionate.

Astazi te-ai putea juca cu 
ideea de a face niste renovari in 
casa ta, poate pentru placerea ta, 
dar in primul rand pentru a-ti creste 
valoarea. Decorarea, amenajarea 
teritoriului sau ambele pot fi pe 
ordinea de zi.

Unele informatii destul de 
bizare despre chestiuni metafizice 
sau paranormale ar putea sa iti 
dea de gandit. Acest lucru nu este 
ceva care te afecteaza in mod 
direct, dar mai probabil se refera 
la descoperirile anumitor anomalii. 

Evenimentele recente din 
dragoste si romantism te pot 
face sa simti ca nu iti satisfaci 
nevoile.

 Aminteste-ti ca ceilalti 
oameni nu sunt cititori de 
minti asa cum crezi tu. 

Bucura-te de ceva special 
in aceasta zi, indiferent daca 
este vorba de o masa delicioasa, 
de un nou echipament sau de 
un nou gadget. Astazi este ziua 
ta speciala si nu trebuie sa iti 
lipseasca nimic.

Un numar de persoane 
implicate in profesii legate de 
medicina ar putea sa iti treaca 
astazi calea. S-ar putea sa 
auzi anumite informatii despre 
descoperirile recente din acele 
domenii care iti pot capta interesul.

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.

Rezultatele inf luentei 
p l a n e t a r e  r e c e n t e  s e 
indreapta spre tine. 

D a c a  t o t u l  a  m e r s 
c o n f o r m  p l a n u l u i ,  a i 
c a s t i g a t  o  a n u m i t a 
incredere in tine. 

Universul te incurajeaza sa il 
asculti astazi. 

Aceasta nu este o zi buna 
pentru discursurile polemice. 
Nu este o zi in care sa ii faci pe 
altii sa treaca peste punctul tau 
de vedere.

Astazi poate fi un timp excelent 
pentru a da o a doua lovitura in ceva 
ce nu a functionat pentru prima 
data. Entuziasmul de pe fata ta 
poate distruge increderea si stima 
de sine. Dar esecul si respingerea 
sunt parti ale vietii.

S-ar putea sa ai anumite vise 
intense si viziuni in seara asta, care 
ar putea fi aproape profetice. Aceste 
premonitii ar putea fi personale, dar 
sunt capabile sa fie mai lumesti, cum 
ar fi evenimente politice sau ceva in 
viata unei celebritati pe care o admiri.

O surpriza recenta sau o 
veste buna despre bani ti-ar putea 
transforma gandurile legate de 
renovarea si decorarea casei. S-ar 
putea sa incerci pictura sau orice 
altceva ce poate aduce o atingere 
decorativa in casa.

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 Exclusiv în România (R)
10:55 Mic portret de 
  mari romance (R)
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 Opre Roma 
15:55 EURO polis 
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 Ţară, ţară, cine eşti? 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 Prietenul la nevoie 
  se cunoaște (AP)
23:00 Soția perfectă 
23:55 Eurovision 2023 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare şi 
  Hathaway: 
  detectivi particulari 
01:55 Alun, satul pustiu 
  se trezeste la viaţă (R)
03:30 Sport (R)

07:30 Spring Awakening: 
  Cei pe care i-ai 
  cunoscut (15)
08:50 După cum ți-e 
  norocul (12)
10:20 Calamity - 
  Copilaria Marthei 
  Jane Cannary
11:40 Maixabel (15)
13:35 Eu și Marley (AG)
15:30 Pe platourile 
  de filmare 
15:55 Cea mai rea 
  fată din lume (N15)
18:00 Sfinții din Mafie (15)
20:00 Babylon Berlin 
21:50 T2 Trainspotting (N15)
23:45 The Marksman: În bătaia
   puștii (N15)
01:30 Gruparea Baader Meinhof
04:00 Maixabel (15)
06:00 Îngerul din bradul 
  de Crăciun (12)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00 Stiri Sport.ro
07:30 Războiul depozitelor 
08:30 Ridiculozaurii 
09:30 M.A.S.H
10:30 Familia Bundy 
11:30 Seinfeld 
12:30 Faze tari şi minte multă 
13:0 0Ce spun românii 
14:00 Războiul depozitelor 
15:00 Ridiculozaurii 
16:00 M.A.S.H
17:00 Familia Bundy 
17:30 Handbal Masculin:
   CS Dinamo București -
   CSM Odorheiul Secuiesc
18:00 Seinfeld 
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 5.0 
22:00 S.W.A.T. 
23:00 Aşii amanetului 
00:00 Hawaii 5.0 
01:00 S.W.A.T. 

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 Casă, 
  super-casă: 
  la extreme 

07:00 Starea 
  naţiei (R)
08:00 Focus 
09:00 Teleshopping
09:15 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 Secretele 
  presedintelui
20:00 Rocky V (12)
22:30 Spitalul Bellevue (AP)

02:30 Frozen 
  Ignat
04:30 Focus (R)
05:00 Turnul 
  din Pisa
05:30 Farul
06:00 Dragoste și 
  răzbunare (AP)

07:00 Albumul Naţional 
09:00 Tradiţii de la bunica 
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Iubirea invinge 
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Specialişti în sănătate (R)
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 Sechestrati in casa (12)
23:00 Jaf în timpul potopului
00:45 Poama acră 
02:45 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 ? 
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 Ed Stafford: 
  Misterele lumii 
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 O pradă mortală 
22:00 Meserii murdare 
23:00 Expediţii în necunoscut 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
01:00 Indigenii din Alaska
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 O pradă mortală 
04:00 Meserii murdare 
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

08:00 Ciclism pe pistă:
   CE Grenchen 
09:30 Schi alpin: Campionatul 
  Mondial Courchevel 
14:00 Biatlon: Campionatul 
  Mondial Oberhof 
17:00 Sărituri cu schiurile: 
  CM Hinzenbach 
18:30 Schi alpin: CM
  Courchevel 
19:00 Ciclism pe pistă:
   CE Grenchen 
22:15 Biatlon: Campionatul 
  Mondial Oberhof 
23:25 Sărituri cu schiurile:
   CM Hinzenbach 
01:00 Ciclism pe pistă: 
  CE Grenchen 
02:30 Biatlon: CM Oberhof 
04:00 Ciclism pe pistă: 
  CE Grenchen 
05:30 Snooker: Home Nations 
  Series Mastersul German 

07:00 Aripi frante (AP)
09:00 Știrile 
  Kanal D 
10:00 Casa iubirii 
12:00 Știrile 
  Kanal D 
13:00 În căutarea 
  adevărului 
15:00 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Infidelul (AP)
22:30 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
00:00 Știrile 
  Kanal D (R)
01:00 Agentul 
  Straniu (AP)
03:00 Casa iubirii (R)
04:30 Apel la consilier (R)
05:00 Teo Show (R)
06:45 Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:15 Bebeluși geniali (AP)
10:15 La bloc 

12:30 O iubire perfectă (AP)
14:30 Valorile familiei Addams
16:30 Album de nuntă (AP)
18:15 La bloc 
20:30 Grădina speranței (12)
23:00 Misterul fetei din cadă
01:45 Grădina speranței (12)
04:15 Apropo Tv 
05:15 La bloc 

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

12:00 Observator 
14:00 Mireasa 
16:00 Observator 
17:00 Nu te supăra, 
  frate!
19:00 Observator 
20:30 Golden Boy – 
  Dragoste 
  rebela 
23:30 America 
  Express – 
  Drumul Aurului (R)
03:00 Observator (R)
04:00 Nu te 
  supăra, 
  frate! (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 Românii 
  au talent 
00:00 Ultimatumul 
  lui Bourne (12)
02:15 Las fierbinți (12)
04:00 Vorbeşte 
  lumea (R)
06:00 Lecţii 
  de viaţă (R)
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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

17.02 09:00 - 17:00
PTA 1 Greceşti (V. Stanciului) - circ. JT nr. 1, PTA 2 
Greceşti (V. Stanciului) - circ. JT nr. 1+2

Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00 PT 245 -  Club  Electroputere, Grădiniţă - str. Putnei, cart.  
Calea Bucureşti, zona blocurilor: D1, D2, D3, D4, D5, 
P1, str. Spania, zona blocurilor: H4, H5, H6, H7, H8, str. 
Humuleşti

Craiova

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 13 IANUARIE – 19 FEBRUARIE 2023

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

17.02
PTA Buciumeni 2Drăgoeşti09:30 - 17:30
PTAM Dealul Malului Râmnicu VâlceaRâmnicu 

Vâlcea
14:00 - 17:00

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. 

CTS 20 kV Trafo 1 PTAB 2 Bârza – str. TeişBârza08:00 - 16:00

PTA 3 PârşcoveniPârşcoveni08:45 - 15:30
PTA Oboga de Jos - străzile: Principală, BisericiiOboga 13:00 - 16:00
Cel 20 kV plecare PTCZ Procuratura- PTAB Stadion 
Slatina - străzile: Speranţei, Mihai Eminescu

Slatina08:00 - 12:00
17.02

Cel 20kV plecare 2 PTCZ IIL Oltul- PTAB Stadiona 
Slatina

Slatina12:00 - 16:00

PTA 1 Chinteşti - str. ChinteştiChinteşti09:00 - 12:00

09:00 - 17:00 PTA 1 CataneCatane

14.02

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

09:00 - 17:00 PTAB Blocuri IşalniţaIşalniţa
09:00 - 17:00 PTA 1 Suharu, PTA Viorica (Deznăţui), PTA 1 

Gubaucea, PTA 2 Gubaucea, PTA 1 Bucovicior, PTA 2 
Bucovicior, PTA 1 Bechet (Orodel)

Vela, 
Orodel

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

14:00 - 16:00 PTCZ Spital FiliaşiFiliaşiPTCZ Brutărie CălimăneştiCălimăneşti09:00 - 15:00
PTA IAS MilcoiuMilcoiu09:00 - 16:00

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

Mădulari09:30 - 17:30

PTA Sârbi, PTA Pompe Apă Șuşani (terţ)Șuşani09:30 - 17:30
PTCZ Traian 15Râmnicu 

Vâlcea
08:00 - 11:00

PTA MeceaZătreni09:30 - 12:30

Craiovean reţinut pentru furt. Alţi doi doljeni au fost 
prinşi beţi la volan

Poliţiştii Biroului de Investigaţii 
Criminale Craiova au reţinut miercuri, 
8 februarie, pentru 24 de ore, un tânăr 
de 22 de ani, din municipiul Craiova, 
bănuit de comiterea infracţiunii de furt.

„La data de 30 ianuarie a.c., 
ora 15:30, poliţiştii Biroului de 
Investigaţii Criminale din cadrul 
poliţiei Municipiului Craiova au fost 
sesizaţi de un bărbat, de 50 de ani, 

din municipiul Craiova, cu privire la 
faptul că, în dimineaţa aceleiaşi zile, 
în timp ce se afla în incinta Târgului 
de Săptămână Făcăi, persoane 
necunoscute i-ar fi sustras un telefon 
mobil din buzunarul exterior al gecii, 
fiind creat un prejudiciu de 1.500 
de lei.

În dimineaţa zilei de 07 februarie 
a.c., poliţiştii au pus în executare un 
mandat de percheziţie domiciliară, 
în municipiul Craiova, fiind identificat 
un tânăr, de 22 de ani, din localitate, 
bănuit de comiterea furtului.

În urma cercetărilor efectuate şi 
a probatoriului administrat, luni, 08 
februarie, tânărul a fost reţinut, pentru 
24 de ore, sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de furt, acesta fiind introdus 
în Centrul de Reţinere şi Arestare 
Preventivă din cadrul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Dolj”, potrivit IPJ 
Dolj.

Marţi, cel în cauză a fost prezentat 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Craiova în vederea luării unei măsuri 
preventive.

Poliţiştii din cadrul Secţiei nr.13 
Poliţie Rurală Segarcea au depistat 
miercuri, 8 februarie, un bărbat, de 40 
de ani, din comuna Valea Stanciului, 
în timp ce conducea un autoturism pe 
strada Înv. Florea Dinu, din localitate.

„Întrucât acesta prezenta halenă 
alcoolică a fost testat de poliţişti cu 
aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,15 
mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind 
transportat la spital pentru recoltarea 
de mostre biologice.

Şi poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului 
Dăbuleni au depistat un bărbat, de 42 
de ani, din oraşul Dăbuleni, în timp 
ce conducea un autoturism pe strada 
Decebal, din localitate.

Acesta a fost testat de poliţişti 
cu aparatul etilotest, rezultatul 
fiind 0,61 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. În cele două situaţi i, 
poliţiştii au întocmit dosare penale 
sub aspectul săvârşirii infracţiunii 
de conducerea unui vehicul sub 
influenţa alcoolului sau a altor 
substanţe”, potrivit IPJ Dolj.

Claudia GROSU
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Rezolvare SUDOKU, Luni 06.02.2023

DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Ea e notărița de pe circuit care se 
dă în 5 campionate!

Antonia Tănasie face performanță 
atât la birou, cât și în motorsport. 
De profesie notar, blonda din Brașov 
este pilotul care a concurat în 5 
campionate: Promo Rally, Time Attack, 
Super Slalom, Super Rally și Viteză în 
Coastă.

Antonia Tănăsie a avut de dus 
muncă de lămurire cu soțul ei până să 
ajungă pe circuit.

„Nu știam cum să-l conving pe soțul 
meu să mă lase să particip și de ziua lui 
am organizat o urcare în Campionatul 
de Viteză în Coastă, cu unul dintre 
piloții profesioniști. Am zis să îi fac o 
surpriză. Efectul a fost unul pozitiv” - 
Antonia Tănasie, pilot Motorsport.

În prezent, Antonia are 5 
campionate bifate în Motorsport.

„Am început cu Promo Rally, apoi 
am trecut la Time Attack, Super 
Slalom, apoi Super Rally și Viteză 

în Coastă” - Antonia Tănasie, pilot 
Motorsport.

Pilotul explică faptul că pentru ea, 
etapele de concurs înseamnă vacanță 
de la munca de birou.

„Jobul meu nu presupune muncă 
fizică, mă consumă foarte mult psihic și 
mă ține angrenată în permanență în ceea 
ce fac și atunci când plec de la birou. Când 
îmi începe campionatul, îl văd ca pe un 
concediu împărțit pe bucățele” - Antonia 
Tănasie, pilot Motorsport.

Antonia își amintește cum a fost 
și prima experiență a ei la Karting, 
disciplina cu care a început aventura 
ei în lumea cu mulți cai putere.

„Prima tură, primul kart, cu 6 cai, 
ulterior am trecut în tura a doua cu 
cel mai puternic kart, 9 cai și am făcut 
toate turele cu toți banii de pe card. 
Și eu și soțul, cât ne-a ținut portofelul. 
Și de acolo a început totul” - Antonia 

Tănasie, pilot Motorsport.
3 ani s-a dat Antonia în Campionatul 

Național De Karting, timp în care a 
devenit și campioană națională. În 
timp ce soțul a rămas în continuare la 
Karting, ea a trecut la Auto.

„Trecerea a fost foarte ușoară că 
nu îți dai seama, aș fi vrut să merg în 
paralel și cu Kartingul și cu Auto, dar 
nu ai cum să le dezvolți pe amândouă” 
- Antonia Tănasie, pilot Motorsport.

Dintre toate campionatele în care 
s-a dat, Antonia are și unul preferat.

„Cel mai pe sufletul meu a fost 
cel de Super Rally. Am rămas în 
Campionatul Național de Viteză în 
Coastă. Anul trecut am avut un an 
de testare pe mașină, pentru că am 
schimbat și mașina. Și anul acesta mă 
axez tot pe Viteză în Coastă” - Antonia 
Tănasie, pilot Motorsport.

Antonia povestește și cum este 

înaintea unei etape.
„Anul trecut am participat la toate 

etapele, ca să văd cum sunt traseele 
și am plecat cam cu 3 zile mai repede 
de cum era etapa. Spre surprinderea 
mea, emoții nu au fost sau nu le mai 
percep ca și emoții. Când ajungi deja 
în recunoaștere este nerăbdarea aceea 
să înceapă, să te vezi la start. Emoția 
apare după urcare” - Antonia Tănasie, 
pilot Motorsport.

SPORTS NET
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Canotorii români au donat sânge la 
Centrul de Transfuzie al Municipiului 

București. „O donare de sânge 
poate salva 3 vieți!”

Federația Română de Canotaj a demarat campania „SÂNGE DE AUR”
30 de canotori români au donat 

sânge miercuri, 8 februarie 2023, 
în cadrul primei acțiuni a campaniei 
„SÂNGE DE AUR”, demarată de 
Federația Română de Canotaj, în 
parteneriat cu Institutul Național de 
Transfuzie Sanguină Prof. Dr. C.T. 
Nicolau.

La acțiunea de donare de sânge au 
participat sportivi din Lotul de Tineret 
al Federației Române de Canotaj, 
alături de Elisabeta Lipă, Președintele 
F.R.C., Dr. Doina Elena Gosa - Director 
al Centrului de Transfuzie Sanguină 
al Municipiului București și Dr. Alina 
Mirela Drobotă, Director al Centrului 
Regional de Transfuzii Sanguine 
Constanța.

Canotor i i  români  susț in ș i 
încurajează donarea de sânge prin 
puterea exemplului.

Conform unui studiu realizat în 
Uniunea Europeană în 2019, doar 
1.7% dintre români donează sânge. 
În România se donează astfel de 
zece ori mai puțin sânge decât în 
Danemarca și de nouă ori mai puțin 

decât în Olanda.
Un alt studiu, realizat la nivel 

național, arată că doar 4 din 10 
români au donat vreodată sânge, 
iar majoritatea au făcut-o pentru o 
persoană apropiată.

„Numărul donatorilor de sânge 
este foarte mic în România. Țara 

noastră este, din păcate, codașă 
la acest capitol. Oamenii trebuie 
să înțeleagă că, prin acest gest, 
pot salva vieți. O singură donare 
de sânge poate salva trei vieți. 
Donarea de sânge este un gest de 
responsabilitate și de bunătate față 
de semenii noștri. Oricine poate dona 
sânge dacă este cetățean român, 
are între 18 şi 60 de ani, peste 
50 de kilograme şi o stare bună 
de sănătate. Mulțumim doamnei 
Elisabeta Lipă și canotorilor români 
pentru implicare și pentru demararea 
acestei campanii”, declară Dr. Doina 
Elena Gosa - Director al Centrului de 
Transfuzie Sanguină al Municipiului 
București.

„La nivelul județului Constanța, 
în 2022, doar 2% din populație a 
donat sânge. Anul trecut s-au recoltat 
10.830 de pungi față de 13.000 în 
2019. Asta în condițiile în care ar fi 
optimă o colectă de cel puțin 14.000 
- 15.000 de pungi, serviciile medicale 
fiind în continuă dezvoltare în județ. 
Constanța are nevoie de sânge, 
aceeași nevoie care există de altfel 
la nivelul întregii țări. E nevoie de 
donatori din toate grupele sanguine, 
iar donarea nu suportă amânare. În 
fiecare zi, în centrele de transfuzie din 
țară este nevoie de zeci de donatori 
pentru ca pacienții să-și poată primi 

tratamentul la timp. Cei care au 
nevoie de transfuzii sunt oameni 
aflați în stare gravă, iar viețile lor 
depind de asta, contra cronometru. 
Mulțumim Federației Române de 
Canotaj, doamnei Elisabeta Lipă și 
sportivilor pentru că dau românilor un 
exemplu de bună practică”, declară 
Dr. Alina Mirella Drobotă, Director 
al Centrului Regional de Transfuzii 
Sanguine Constanța.

„Sănătatea e cel mai de preț lucru 
pe care îl avem. Uneori, putem ajunge 
în situații critice în care viața poate 
depinde de o transfuzie sanguină, 
iar România se confruntă cu o criză 
națională din acest punct de vedere. 
Consider că puterea exemplului este 
cea mai puternică formă de motivare 
a celor din jur. Din acest motiv, am 
demarat alături de Institutul Național 
de Transfuzie Sanguină Prof. Dr. 
C.T. Nicolau campania „SÂNGE DE 
AUR”. Îi felicit pe sportivii care au 
răspuns prezent azi, au venit și au 
donat sânge, și sper că mulți le vor 
urma exemplul. Ei reprezintă modele 
bune de urmat nu doar în ceea ce 
privește performanța sportivă, ci 
și atunci când vine vorba despre 
acțiunile sociale în care se implică”, 
declară Elisabeta Lipă, Președintele 
Federației Române de Canotaj.

Federația Română de Canotaj
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Rapid - FCU Craiova, meciul adevărului 
pentru ambele echipe

Meciul dintre Rapid și FCU Craiova 
este programat vineri, de la ora 
20:00, în etapa a 25-a din Liga 1. 
Partida se anunță una spectaculoasă 
din toate punctele de vedere. Cele 
două formații sunt într-o formă foarte 
bună. Gazdele vin după o victorie cu 
4-1 în fața celor de la FC Voluntari. 
Totodată, în ultima etapă, oltenii au 
bătut U Cluj cu 5-0.

Spectacol se anunță și în tribune. 
În ciuda incidentelor de la Sfântu 
Gheorghe, bucureștenii au anunțat 
că îi așteaptă pe suporterii olteni pe 
Giulești. Rapidiștii le-au pregătit peste 

600 de bilete fanilor din Bănie.
„Clubul  nostru va pune la 

dispoziție suporterilor olteni bilete 
în Peluza Sud, în sectorul destinat 
oaspeților, în limita celor 630 de locuri 
oficiale. Sperăm ca galeria oaspete să 
aprecieze efortul pe care clubul FC 
Rapid îl face. Pentru ca acest meci să 
se desfășoare inclusiv cu suporteri din 
Bănie. Am vrea ca galeria oaspete să 
își încurajeze sportiv echipa și să dea 
dovadă de fair-play față de suporterii 
Rapidului. Ne dorim un spectacol 
deosebit al galeriilor, care să fie la fel 
de frumos ca cel de pe teren. La final 
să putem sărbători victoria băieților 
noștri”, a declarat Adrian Olariu, 
responsabilul de Ordine și Siguranță 
al Rapidului, pentru site-ul clubului.

În momentul de față, Rapid poate 
demonstra că are forța să lupte la 
titlu, în cazul unei victorii cu FCU 
Craiova. În același timp, formația 
antrenată de Nicolo Napoli trebuie să 
arate că ultima victorie din campionat 
nu a fost o întâmplare, iar speranțele 
conducerii la cupele europene nu 
sunt doar vorbe aruncate în spațiul 

public.
Ținând cont de ultimele 4 întâlniri 

pe care FCU Craiova le-a avut cu 
Rapid, trupa din Bănie este clar 
favorită să câștige jocul de vineri 
seara. Craiovenii s-au impus în 3 
dintre meciurile disputate în Liga 
1. O singură partidă s-a încheiat la 
egalitate, scor 0-0.

Olivian Surugiu vrea să 
colaboreze, din nou, cu 

Mititelu și Rotaru

Olivian Surugiu, fostul fotbalist 
de la CSU și FCU Craiova, a ajuns 
impresar. Acesta și-a schimbat 
meseria, la scurt timp după ce a 
decis să se lase de fotbal.

„Totul a început în urmă cu 
aproximativ trei ani și jumătate. 
Eram la mare la puțin timp după ce 
m-am lăsat de fotbal. Unul dintre 
cei mai buni prieteni ai mei, Cosmin 
Văduva, care este și colaboratorul 
meu în momentul de față, mi-a zis la 
un moment dat „Ce zici dacă ne-am 
face agenție de impresariat?”. Am 
luat-o ca pe o glumă prima dată, dar 
în scurt timp după ce ne-am întors 
de la mare ne-am deschis agenția de 

impresariat”, a spus Olivian Surugiu, 
pentru Fanatik.

Surugiu a fost la un pas să 
transfere un fotbalist la CSU Craiova. 
Acesta își dorește să colaboreze cu 
ambele formații din Bănie, pe viitor.

„În urmă cu două luni de zile am 
vorbit cu domnul Rotaru pentru un 
jucător. Nu s-a reușit transferul. Sper 
să ne ajute Dumnezeu să colaborăm, 
pentru că echipele sunt din orașul 
nostru, pe care le urmărim. Este un 
jucător din Polonia, dar nu vreau să 
dau nume, un jucător polonez”, a mai 
spus impresarul.

Cătălin ANGHEL


