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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. 

18.01

Trafo 1 PTCZ 7 Tunari - Str. Prelungirea TunariSlatina08:00 - 12:00
Trafo 1 PTCZ SIA Slatina - Str. SilozuluiSlatina12:00 - 16:00
PTA 3 Negreni circuit 1 - Str. IsăroaiaNegreni08:45 - 15:30

PTA 1 Fărcaşele de Jos-Strada  OltuluiFărcaşele 
de Jos

09:00 - 12:00

PTA 2 Fărcaşele de Jos-Strada  OltuluiFărcaşele 
de Jos

13:00 - 16:00

Râmnicu Vâlcea. Bugetul local, în 
dezbatere publică

Primăria Râmnicu Vâlcea a 
iniţiat procedura de consultare 
publică asupra proiectului de buget 
al municipiului pe anul 2023. 
Administrația locală a postat pe site-
ul primăriei propunerea de buget. 
Râmnicenii interesați pot consulta 
proiectul până pe 19 ianuarie.

„În conformitate cu prevederile 
Legii nr. 368/2022 a bugetului 
de stat pentru anul 2023 şi ale 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Primăria 
Mun ic ip iu lu i  Râmnicu Vâ lcea 
a iniţiat procedura de consultare 

publică asupra proiectului de buget 
al municipiului pe anul 2023 prin 
postarea pe site-ul www.primariavl.
ro a anunţului aferent şi a propunerii 
de buget. Persoanele interesate pot 
trimite sesizările, observaţiile sau 
punctele de vedere până în data 
de 19 ianuarie 2023 la adresa de 
e-mail dedicată dezbaterebuget@
primariavl.ro, sau pot înregistra 
adrese scrise la Registratura Centrală 
cu sediul în strada General Magheru 
nr. 25. Proiectul de buget pentru 
anul 2023 are o valoare estimată 
de 430.411.180 lei şi urmează să fie 
aprobat de către Consiliul Local până 
cel mai târziu în data de 3 februarie”, 
au spus reprezentanții Primăriei 
Râmnicu Vâlcea.

Accident la Râmnicu Vâlcea. 
TIR cu sodă caustică implicat

Un TIR şi o autoutilitară au intrat 
în coliziune pe DN 64, pe „4 benzi”, 
în municipiul Râmnicu Vâlcea. O 
persoană a rămas încarcerată, după 
cum transmit reprezentanții ISU 
Vâlcea. TIR-ul ar fi fost încărcat cu 
sodă caustică, dar pompierii spun că 
nu au existat revărsări.

Potrivit Poliției Vâlcea, în urma 

impactului a rezultat rănirea gravă 
a şoferului autoutilitarei, care a fost 
transportat la Unitatea de Primiri 
Urgențe a Spitalului Județean Vâlcea 
în vederea acordării de îngrijiri 
medicale.

„ A c c i d en t  r u t i e r  î n t r e  o 
autoutilitară şi cisternă (s-a răsturnat 
o autocisternă încărcată cu sodă 

caustică) pe DN64 în Râureni. Au 
fost alocate 1 Asas, 1 Descarcerare,1 
Smurd de la DP Rm Vl.

Sunt afectate rețelele electrice. 
De asemenea este o persoană 
încarcerată în autoutilitară. Nu sunt 
fisuri la autocisternă sau revărsări”, 
au spus reprezentanții ISU Vâlcea.

Alexandru NICA
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PUBLICITATE

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Municipiul Calafat, Calafat, Str.Tudor 
Vladimirescu nr.24, județul Dolj, telefon 0251/231.424, fax 0251/232.884, 
e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: -imobil construcție în suprafață 
de 326mp +teren 316mp, Str.Traian nr.43, Calafat, nr.carte funciară 
32250 și nr.cadastral 32250, ce aparțin domeniului public al Municipiului 
Calafat, conform H.C.L. Municipiul Calafat nr. 153/22.12.2022 și temeiul 
legal O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: se poate obține în urma unei solicitări 
înregistrate la Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Municipiului Calafat, 
Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 15Lei, se 
achită numerar la Casieria Municipiului Calafat, Str.Traian nr.41. 3.4.Data-
limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/01/2023, ora 16.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 01/02/2023, ora 
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele trebuie depuse 
la Registratura Municipiului Calafat, Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.24, 
județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta se depune într-un exemplar original. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 01/02/2023, 
ora 10.00, la sediul Municipiului Calafat, Calafat, Str.Tudor Vladimirescu, 
nr.24, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Instituția competentă 
în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, 
Str.Brestei nr.12, județul Dolj, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, 
e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10/01/2023.

RCA în 2023: Cum se poate face online, care e amenda 
pentru lipsa asigurării și diferența față de CASCO

Asigurarea de Răspundere 
Civilă Auto (RCA) este obligatorie 
pentru toate mașinile care circulă pe 
drumurile publice din România.

Astfel, prin încheierea unei polițe 
RCA, un asigurator se angajează 
să plătească despăgubiri terțelor 
persoane păgubite în urma unui 
accident rutier produs de vehiculul 
pentru care s-a încheiat polița 
respect ivă ,  acoper ind daune 
materiale, decese sau vătămări 
corporale.

As i gu ra rea  RCA  a re  două 
scopuri: să-l protejeze pe cel 
vinovat pe plata daunelor survenite 
în urma accidentului, dar și să-l 
protejeze pe cel păgubit, care 
astfel are garanția că va beneficia 
de o reparare a prejudic iu lu i 
material/moral suferit.

O asigurare RCA se încheie de 
proprietarul unui autovehicul în două 
situații: când înscrie un autovehicul 
în circulație sau la expirarea poliței 
vechi. Proprietarul trebuie să dețină 
o asigurare valabilă pentru toată 

perioada când autovehiculul este 
înmatriculat, chiar dacă acesta nu 
este utilizat, scrie digi24.ro.

Șoferi i  care vor să verif ice 
valabilitatea unei polițe RCA o pot 
face online.

Verificarea se face cu ajutorul 
BAAR - Biroului Asiguratorilor de 
Autovehicule din România și a site-ului 
Administrare Istoric Date Asigurator 
Auto (AIDA).

La adresa aida.info.ro poate fi 
verificată situația unui autovehicul, 
în baza seriei de șasiu sau numărului 
de înmatriculare.

În cazul în care un șofer este oprit 
de poliție, i se va cere și polița RCA 
alături de certificatul de înmatriculare, 
cartea de identitate și permisul de 
conducere.

Dacă polița este expirată, amenda 
este cuprinsă între 1.000 și 2.000 de 
lei. Totodată, se reţine certificatul de 
înmatriculare până la prezentarea 
documentului privind încheierea 
asigurării.

As igura rea  CASCO es te  o 
asigurare facultativă care acoperă 
evenimente care nu intră în raza 
de acțiune a poliței RCA. Astfel, în 
timp ce polița RCA acoperă strict 

daunele provocate de asigurat unui 
terț, o poliță facultativă CASCO are 
o acoperire mult mare: acoperă 
daunele provocate de șofer propriei 
mașini, dar protejează și împotriva 
furtului, vandalismului, sau, spre 
exemplu, daunelor provocate de 
rozătoare unei mașini asigurate.

Polița CASCO este mult mai 
cuprinzătoare, însă și costul este pe 

măsură și se stabilește în funcție de 
valoarea autovehiculului asigurat. De 
obicei, prețul unei polițe CASCO este 
pe an de câteva ori mai mare decât 
prețul unei polițe RCA.

Trebuie menționat că asigurarea 
RCA este obligatorie indiferent 
dacă se încheie sau nu o asigurare 
facultativă CASCO pentru acelaşi 
vehicul.

CULTURĂ | Craiova. Ziua 
Culturii Naționale, 
la Biblioteca Aman

Biblioteca Județeană „Alexandru și 
Aristia Aman”, prin secția Mediatecă și 
American Corner Craiova, organizează 
în data de 11 ianuarie 2023, la ora 
11.30, activitatea „Ziua Culturii 
Naționale”.

La eveniment participă elevii 
claselor a IV-a A, a V-a A și a V-a 
B de la Școala Gimnazială „Mihai 
Eminescu”, din Craiova, coordonați de 
profesorii: Mădălina Kristian, Cristiana 
Stoian, Diana Bobonete și Alina Oana 
Vancica.

Pe parcursul activității, elevii vor 
susține un recital de poezie din opera 
eminesciană, vor ilustra un poem 
la alegere și vor participa la un joc 
literar.

Începând cu anul 2011, România 
marchează anual Ziua Culturi i 
Naționale la 15 ianuarie, data 
de naștere a poetului național al 
românilor Mihai Eminescu.

Activitatea „Ziua Culturii Naționale” 
se înscrie în seria activităților prin care 

Biblioteca Județeană „Alexandru 
și Aristia Aman” vine în sprijinul 
profesori lor și al elevilor, prin 
organizarea de programe și activități 
extracurriculare.

Biblioteca Județeană „Alexandru 
și Aristia Aman”
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PUBLICITATE

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Calafat, 
Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj, telefon 0251/231.424, 
fax 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 
4554424. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: -spațiu în suprafață de 133mp, situat în municipiul Calafat, Str.
Traian bloc I parter, județul Dolj, bun ce aparține domeniului public al 
Municipiului Calafat, conform caietului de sarcini, H.C.L.Municipiul Calafat 
nr.128/31.10.2022 și temeiul legal O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate obține 
în urma unei solicitări înregistrate la Municipiului Calafat. 3.2.Denumirea 
și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Registratura Municipiului Calafat, Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.24, 
județul Dolj. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 15Lei, se achită numerar la Casieria Municipiului 
Calafat, Str.Traian nr.41. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
20/01/2023, ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 01/02/2023, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura Municipiului Calafat, Calafat, Str.Tudor 
Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Oferta se depune într-un exemplar original. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
01/02/2023, ora 13.00, la sediul Municipiului Calafat, Calafat, Str.Tudor 
Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Instituția competentă 
în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, 
Str.Brestei nr.12, județul Dolj, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, 
e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 10/01/2023.

Un tir plin cu portocale s-a 
răsturnat pe DN56 A

Un tir înmatriculat în Turcia, 
încărcat cu portocale, s-a răsturnat ieri 
dimineață, pe DN 56A, în localitatea 
Hinova, din județul Mehedinți, pe 
partea carosabilă, blocând ambele 
sensuri de mers.

Din primele informații, se pare că 
șoferul turc ar fi adormit la volan.

În urma impactului, TIR-ul a 
distrus și gardul unei gospodării.

La fața locului, au intervenit  
pompierii, iar polițiștii cercetează 
cazul.

„Trei echipaje de pompieri din 
cadrul Detașamentului Drobeta Turnu 
Severin au intervenit cu o autospecială 
de descarcerare, o ambulanță SMURD 

și o autospecială de stingere, la un 
accident rutier produs pe DN 56 

A, în localitatea Hinova, unde un 
autotren s-a răsturnat. La sosirea 
pompierilor, șoferul autotrenului 
a refuzat evaluarea medicală. 

Pompierii au asigurat măsurile de 
apărare împotriva incendiilor la 
locul evenimentului”, a transmis ISU 
Mehedinți.Accident rutier cu 3 

mașini, în Severin

Un accident rutier în lanț a avut 
loc luni seară, pe bulevardul Tudor 
Vladimirescu, din Drobeta Turnu 
Severin. Conform informațiilor, în 
accidentul rutier au fost implicate trei 
autoturisme.

Un șofer ar fi circulat cu viteză, 
iar mașina sa a lovit un autoturism 
condus de o șoferiță care a vrut să 
schimbe banda de mers. Autoturismul 
lovit s-a răsucit, iar, din impact, a izbit 
o a treia mașină aflată în trafic.

La fața locului, au intervenit 
pompierii, care au acordat îngrijiri 
medicale pentru două persoane ce se 
aflau lângă un autoturism staționat.

Polițiștii rutieri au deschis dosar 
penal pentru vătămare corporală 

din culpă.
„Două echipaje de pompieri din 

cadrul Detașamentului Drobeta 
Turnu Severin au intervenit cu o 
autospecială cu apă și spumă și o 
ambulanță SMURD la un accident 
rutier, produs în municipiul Drobeta 
Turnu Severin. În urma accidentului, 
în care au fost implicate trei 
autoturisme, a rezultat o victimă 
conștientă, o femeie în vârstă de 
aproximativ 35 de ani, care a fost 
transportată la Unitatea de Primiri 
Urgențe. Echipajul SMURD a evaluat 
și restul persoanelor implicate, 
acestea refuzând transportul la 
spital”, a transmis ISU Mehedinți.

Iulian GOGONEA
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Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu 
are doi medici alergologi

De la începutul acestei săptămâni, 
în Ambulatoriul Integrat al Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu 
funcționează a doua tură la Cabinetul 
de Alergologie (tura I  - 07:00 - 14:00 
și tura a II-a  - 14:00 - 21:00). Cele 
două ture sunt asigurate de doamnele 
doctor Simona Coleașă și Simona 
Țîrcă, ultima revenind la serviciu la 
începutul acestei săptămâni.

Dr. Simona Maria Țîrcă este medic 
specialist alergolog, absolventă a 
Universității de Medicină și Farmacie 
„Victor Babeș” din Timișoara, promoția 
2006-2012, rezidențiatul făcându-l în 
Capitală. În anul 2017 s-a angajat la 
principala unitate medicală din județul 

Gorj, fiind un specialist apreciat de 
pacienții săi.

La cabinetul de Alergologie din 
cadrul Ambulatoriului SJU Târgu Jiu 
se prezintă zilnic pacienți cu diverse 
afecțiuni: astm bronșic alergic, rinite 
alergice, urticarii, alergii alimentare, 
dermatite de contact, dermatite 
atopice. Adresabilitatea la cabinetul 
de alergologie este destul de mare, 
fiind binevenită cea de-a doua tură.

Pacienții se pot programa pentru 
un consult, de luni până vineri, în 
intervalul orar mai sus amintit, în baza 
unei trimiteri de la medicul de familie 
sau contracost.

Medicul alergolog este singurul în 
măsură să se pronunțe cu privire la 
conduita, diagnosticul, tratamentul 
medical pentru pacient!

26 de copii se află 
internați la Secția de 

Pediatrie a SJU Târgu Jiu

De la începutul anului și până 
acum, la Camera de Gardă Pediatrie 
s-au prezentat 300 de copii cu 
diverse afecțiuni respiratorii, marea 
majoritate cu viroze respiratorii, dar 
și cu pneumonii și bronșiolite, și mai 
puțini cu afecțiuni digestive.

În aceeași perioadă, 42 de copii 
au fost internați în Secția Pediatrie. 
Marți, 10 ianuarie, în Secția Pediatrie 
se află internați 26 de copii: cinci copii 
diagnosticați cu gripă, 20 cu afecțiuni 
respiratorii și un copil diagnosticat cu 
COVID, potrivit SJU Târgu Jiu.

Cei mai mulți dintre pacienții 
internați au vârste cuprinse între 
câteva luni și 6 ani. La internare, toți 
copiii sunt testați PCR pentru a afla 
dacă sunt infectați cu virusul SarS-

CoV-2 și testați pentru a depista dacă 
au gripă.

În medie, copiii au avut nevoie 
de 5 zile de internare în Secția 
Pediatrie pentru a se face bine. 
Medicii îi sfătuiesc pe părinți să evite 
zonele aglomerate, dar și contactul 
cu persoanele bolnave (răcite) și 
de asemenea, le recomandă să se 
adreseze și medicilor de familie sau 
celor din centrele de permanență 
înainte de a veni la Camera de gardă 
din spital.

Pentru a fi evitată aglomerarea 
Camere i  de Gardă Ped iat r ie , 
conducerea Spitalului Județean de 
Urgență Târgu Jiu a decis înființarea 
celei de a doua ture în Cabinetul 
Pediatrie din Ambulatoriul Integrat. 
Din data de 05.01.2023 funcționează 
a doua tură în Policlinică. Astfel, 
părinții pot aduce micuții la consult, 
de luni până vineri, în intervalul orar 
07:00 - 14:00 și 14:00 - 21:00, în 
baza unui bilet de trimitere de la 
medicul de familie și a certificatului 
de naștere al copiilor.

În  prezent ,  la  Secț ia  Bo l i 
Infecțioase avem internați 6 pacienți 
cu gripă (5 cazuri tip A și 1 caz tip 
B), dar și patru pacienți cu viroze și 
5 cu COVID.

Claudia GROSU

Noi meserii în
 județul Gorj

Gorjul este unul dintre judeţele în 
care s-a arătat un interes major pentru 
specializarea în domeniile energiilor 
regenerabile, alături de Hunedoara, 
Caraş-Severin, Tulcea şi Constanţa, 
conform statisticilor. În acest sens, 
există o mare probabilitate ca în judeţ 
să fie introduse 3 noi ocupaţii care 
se referă la energia eoliană, în viitor.

Ministerul Muncii şi Solidarităţii 
Sociale a realizat, la finalul anului 
trecut, actualizarea clasificării 
ocupaţiilor din România. Astfel, au 
fost introduse meseriile: tehnician 
instalare turbine eoliene, tehnician 
mentenanţă turb ine eo l iene, 
tehnician inspecţii şi reparaţii pale 
de turbine eoliene.

„Importanţa introducerii acestor 
meserii şi calificări noi în Clasificarea 
Ocupaţiilor din România este și 
mai mare din perspectivă practică, 
deoarece industria regenerabilelor 

estimează crearea a peste 20.000 
de noi locuri de muncă până în 2030, 
atât în zona de energie fotovoltaică, 
cât şi în energia eoliană. Din statistici 
reiese faptul că primele 5 judeţe unde 
s-a arătat un interes major către 
specializarea în domeniile energiilor 
regenerabile sunt: Hunedoara, Gorj, 
Caraş-Severin, Tulcea, Constanţa.

Astfel, ca şi rezultat intermediar 
al proiectului care se va finaliza 
în septembrie 2023, putem spune 
că avem peste 2.400 de persoane 
înscrise, din care 400 pe lista de 
aşteptare suplimentară, înscrişi, 
care au participat deja la partea de 
orientare şi consiliere în carieră, 700 
din maxim 700 finanţaţi prin proiect, 
580 de persoane care au finalizat 
deja cursurile de specializare din 
maxim 700 finanţaţi prin proiect”, au 
transmis oficialii RenewAcad.

Claudia GROSU
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1.000 de cazuri de infecții respiratorii și 
peste de 50 de gripă

Cazurile de infecții respiratorii 
cresc exponențial la nivelul județului 
Olt. Reprezentanții DSP au anunțat 
peste 1.000 de persoane infectate. 
Nici gripa nu se lasă mai prejos. 54 
de persoane au contactat virusul în 
ultima săptămână.

„În  prima săptămâna a anului 
2023, la nivelul județului Olt s-au 
înregistrat  1.003 cazuri de infecții 
respiratorii acute cu 37 internări, 414 
cazuri de pneumonii cu 98 internări și 
54 cazuri de gripă”, arată DSP.

Dintre cazuri de gripă, 27 sunt 
femei şi tot atâţia bărbaţi, mai mult 
de jumătate fiind din mediul urban. 

Potrivit DSP, este vorba despre 
„pacienți cu vârste cuprinse între 0 şi 
86 ani (0 -1 an = 4 cazuri, 2 - 4 ani 
= 10 cazuri, 5 - 14 ani = 20 cazuri, 
15 - 49 ani = 12 cazuri, 50 - 64 ani = 
2 cazuri, peste 65 ani = 6 cazuri), care 
s-au prezentat în serviciile specializate 
ale Spitalului Judeţean Slatina (12), 
Compartimentul de Primiri Urgențe 
din cadrul Spitalului Caracal (41), alte 
unități sanitare cu paturi din țară (1), 
cu simptomatologie compatibilă cu 
gripă. Motiv pentru care li s-au recoltat 
câte un test pentru determinarea 
virusurilor gripale (48 teste antigenice 
rapide și 6 teste pentru determinarea 
virusurilor prin metodă RT- PCR), cu 
rezultate pozitive pentru prezența 
virusurilor gripale”.

 „Ziua Culturii Naționale”, la Caracal
Primăria Municipiului Caracal, 

alături de Editura „Arena Artelor” din 
Slatina, organizează la Caracal „Ziua 
Culturii Naționale”. Capul de afiș al 
evenimentului este celebrarea lui 
Mihai Eminescu. Potrivit gazetaoltului.
ro, moderator va fi Vera Grigorescu, 
directorul Bibliotecii Municipale „VIRGIL 
CARIANOPOL”.

În cadrul acestui eveniment, omul 
de cultură Dumitru Sîrghie va vorbi 

despre „Poetul-Neam” Mihai Eminescu, 
va lansa volumul „Pan. M. Vizirescu”, 
iar rapsodul popular Ion Crețeanu va 
încânta cu nepieritoarea lui muzică 
românească de vatră. Manifestarea 
va debuta în data de 14 ianuarie, cu 
începere de la ora 10:00, la Teatrul 
Național din Caracal.

În programul evenimentului se 
regăsesc:

- Deschiderea manifestării de 

către scriitorul Dumitru Sîrghie, 
cu o Precuvântare despre geniul 
eminescian;

- Lansarea volumului „Pan. M. 
Vizirescu - la microfonul Radiodifuziunii 
române”, semnat de Dumitru Sîrghie, 
carte care face parte dintr-un proiect mai 
larg, de restituire a operei lui Vizirescu, 
proiect intitulat „PAN. M. VIZIRESCU - 
OPERA UNUI DESTIN TRAGIC”;

- Lansarea albumului muzical 

„Genunchiul stâng” al interpretei de 
muzică folk Mihaela Stoica din Giurgiu, 
pe versurile aceluiași Dumitru Sîrghie;

- Recital de poezie, Dumitru Sîrghie, 
din creația proprie;

- Evenimentul va fi „încoronat” 
de inegalabilul rapsod popular Ion 
Crețeanu, care va încânta asistența cu 
nepieritoarea lui muzică românească 
de vatră.

Alexandru NICA

Expoziție de caricatură la Osica de Jos
Primăria și Școala Gimnazială din 

Osica de Jos pregătesc o expoziție de 
caricatură intitulată „Portrete în artă”, 
de Gogu Neagoe. Evenimentul este 
programat luni, 16 ianuarie 2023, ora 
10:10, la căminul Cultural din localitatea 
olteană.

Expoziția de caricatură poate fi 
vizitată timp de o lună de zile, de la 
inaugurare și până pe 16 februarie. 
Intrarea este liberă.

Gogu Neagoe, artist oltean
Gogu Neagoe este un caricaturist 

cunoscut atât la nivel național dar și 
internațional. Artistul oltean are la activ 
sute de portrete și a donat o mare parte 
dintre operele sale în scopuri caritabile.

„Gogu Neagoe este un oltean 
cunoscut în toată lumea, pasionat de 
creioane, de pictură și de caricatură, 
ale cărui opere au ajuns în zeci de țări 
din Europa, dar și din alte continente. 
A absolvit Colegiul Național „Frații 
Buzești” din Craiova, iar apoi Institutul 

de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” 
și Facultatea de Drept a Universității 
din București. A apărut în foarte multe 
emisiuni de televiziune, din ţară şi din 
străinătate. Artistul în vârstă de 44 de ani 
și-a dedicat viața operelor de caricatură, 
ducând pasiunea peste limitele la care se 
aștepta vreodată. Artistul s-a alăturat în 
2021 unei campanii pentru donarea de 
sânge la Centrul de Transfuzii Sanguine 
Bucureşti, „Picătură de viaţă”, realizând 
„Portret pentru o Picătură de viaţă”, 
mai precis caricaturi şi portrete pentru 
donatori.

A creionat sute de portrete, a intrat 
în contact cu zeci de personalități, șefi 
de state, sportivi și, cel mai important, 
a ales să-și doneze operele în scopuri 
caritabile. În anul 2020, de Ziua Femeii, 
a participat în București la un eveniment 
caritabil, donând pentru o cauză nobilă. 
Caricaturistul a realizat un număr de 
246 de portrete participanţilor la crosul 
pentru viaţă „Hope Run for Alexandra”.

Suma colectată de la beneficiarii 

caricaturilor a fost donată integral pentru 
ajutorarea polițistei de la Brigada Rutieră 
din Bucureşti, diagnosticată de melanom 
malign al membrului inferior clark 4.

Este membru al Asociaţiei 
Caricaturiştilor Profesionişti din România 
din 2006, iar din anul 2008 este membru 
al Asociaţiei Internaţionale de Arte 
Plastice din Germania, UNESCO.

A participat la numeroase festivaluri 
naţionale şi internaţionale de pictură şi 
caricatură, iar lucrările sale se află 
în colecţii particulare din România şi 
din străinătate. Caricaturistul oltean 
este invitat de onoare, an de an, la 
festivaluri de folclor din România, 
cum ar fi Festivalul de folclor „Căluşul 
Românesc” de la Slatina, cu o tradiție 
de 21 de ani, Festivalul Naţional de 
Folclor „Cântece Oltului”, Călimăneşti, 
judeţul Vâlcea, organizat de peste 51 
de ani, în luna august, de Sfânta Maria, 
Festivalul Internaţional de Folclor 
pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de 
Aur” - Tulcea, care are loc la începutul 

lunii august. Caricaturile artistului 
sunt expuse în muzee de artă din 
Australia, SUA, Iran, Franţa, Italia, 
Germania, China, Japonia, Bulgaria, 
Belgia, Grecia.

În 2013, artistul a donat 4 lucrări 
pictate în valoare de 15.000 de euro, 
la un eveniment caritabil, pentru 
copiii cu probleme de sănătate şi 
săraci. De asemenea, a mai participat, 
fără onorariu, la multe evenimente 
caritabile de sănătate pentru femei 
cu probleme de cancer din județul 
Olt, realizând caricaturi pentru invitaţi, 
iar sumele colectate din caricaturi au 
fost donate integral pentru susţinerea 
unor proiecte de prevenire şi tratament 
pentru cancerul mamar, precum cel 
din 2015 până 2019: „Rotary susţine 
lupta împotriva neoplasmului mamar 
- Screening gratuit prin mamografie 
pentru femei din mediul rural, judeţul 
Olt”, au spus organizatorii despre 
artistul oltean. 

Alexandru NICA

14 cazuri sunt internate, iar 40 
de pacienți sunt izolați la domiciliu 
cu prescripție medicală emisă de 

specialist. Ponderea o deține grupele 
de vârstă cuprinse între 0-19 ani”, 
potrivit DSP Olt.
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Cât de mult îi ajută Facebook-ul pe 
craioveni

Facebook-ul a reușit să fie din ce în 
ce mai prezent în viața oamenilor, în 
ultimii ani. Rețeaua de socializare nu 
doar că a reușit să-i facă pe oameni 
să comunice mai ușor, dar a ajutat și 
la crearea unor comunități online. Cu 
ajutorul acestora, utilizatorii reușesc 
să afle informații noi, să câștige timp, 
dar și să se ajute între ei, atunci când 
este nevoie.

Este și cazul craiovenilor, care 
profită cât pot de mult de avantajele 
grupurilor de Facebook. Mulți dintre 
cetățenii din Bănie sunt înscriși în 
comunități online mari, unde dezbat 
subiecte, găsesc soluții la probleme, 
dar fac și mult bine.

Craiovenii au la dispoziție grupuri 
de Anunțuri Imobiliare. Cu ajutorul 
acestora, oamenii pot să cumpere 
sau să vândă o locuință sau un 
teren. Totodată, ei pot să vadă cum 
cresc sau scad prețurile pe piață și 
să analizeze ofertele, chiar având la 
dispoziție fotografii. Aceste grupuri 
pot fi utile și pentru familiile care 
doresc să închirieze un apartament 

sau pentru elevii și studenții care își 
caută un loc în care să stea pe durata 
studiilor.

INFO TRAFIC CRAIOVA ȘI DOLJ 
este un alt grup pe care mulți craioveni 
îl consultă aproape zilnic. Acolo s-a 
strâns o comunitate de peste 111.000 
de persoane, care au la dispoziție mai 
multe tipuri de informații. Ei pot să 

vadă pe grup zonele aglomerate din 
oraș, pe care le pot evita. Pot să afle 
informații despre un accident care a 
avut loc în Craiova, dar și să fie puși 
în temă cu filtrele polițiștilor doljeni.

Craiova are și grupuri de Facebook 
ce ajută la găsirea lucrurilor pierdute. 
Unul dintre acestea este Pierdut, 
Furat, Gasit In Craiova - o comunitate 
de 11.000 de persoane, care postează 
zilnic obiecte pe care le-au pierdut 
sau le-au găsit în oraș. În acest fel, 
craiovenii sunt ajutați să își găsească 

portofele, acte, bijuterii sau chiar 
jucării pierdute de copiii lor. Mulți au 
norocul să recupereze chiar telefoane 
pierdute sau uitate în diferite locuri 
din oraș.

Animale pierdute, găsite & adopţii 
Craiova este unul dintre grupurile 
cele mai utilizate de craioveni. Peste 
35.000 de persoane sunt înscrie 
în comunitatea ce poate face mari 

bucurii, dar și să întristeze oamenii 
foarte ușor. Acolo, membrii grupului 
postează fotografii cu pisici sau 
căței pe care i-au găsit pe stradă, 
abandonate și poate chiar rănite. 
Mulți pun poze cu animăluțele pe 
care le-au pierdut și pe care speră 
ca cineva să le găsească. Totodată, 
pe un astfel de grup se pot face și 
adopții. Craiovenii care vor un animal 
de companie și vor să și ajute un 

suflet să își găsească o casă o pot 
face acolo.

Facebook-ul a schimbat viețile 
multor oameni, în ultimii ani. Da, 
este o aplicație care poate da chiar 
și dependență, o aplicație pe care 
unii craioveni o folosesc și cu orele, 
fără să își dea seama uneori. Totuși, 
cu ajutorul acesteia au fost formate 
comunități care chiar ajută și care 
pot fi folosite în interesul oamenilor.
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HOROSCOP
O data ce te apuci de ceva, 

probabil ca vei merge la extrem. Ai grija 
sa nu te suprasolicitezi intr-o anumita 
problema care necesita o atitudine mai 
rationala si mai temperata. S-ar putea 
sa intri in probleme daca insisti sa mergi 
pana la final.

Iubirea ta, generozitatea si 
simtul frumusetii sunt destul de 
acentuate in aceasta zi. 

Daca exista un lucru ce 
trebuie sa il faci este acela de 
a iesi afara si de a privi apusul 
soarelui.

O invitatie la un eveniment 
important vine exact atunci 
cand ai tu nevoie pentru ca 
ai ocazia sa intalnesti niste 
persoane deosebite si cu mare 
influenta in domeniul tau de 
activitate.

Vei avea parte de o zi plina de 
evenimente neasteptate. La serviciu 
este posibil sa fii nevoit sa repari 
unele defectiuni provocate de un 
coleg. Vei fi stresat de catre sefi sa 
gasesti rezolvarea problemei cat mai 
repede posibil.

In aceasta zi ar fi bine sa nu uiti 
ca atunci cand faci anumite promisiuni 
e ca si cum ai o datorie fata de cei care 
asteapta sa faci un anumit lucru. Exista 
posibilitatea sa nu iti poti duce la bun 
sfarsit o promisiune facuta unui prieten si 
vei provoca destula dezamagire.

Exista posibilitatea sa fii 
nevoit sa faci mai multe drumuri 
scurte pentru a rezolva anumite 
probleme financiare. 

Din cauza agitatiei, risti 
sa pierzi cateva acte destul de 
importante.

De dimineata vei fi putin 
indispus din cauza unor mici 
probleme de sanatate. Nu iti 
fa griji deoarece este ceva 
trecator si vei reusi sa te intorci 
la activitatile zilnice in foarte 
scurt timp.

Astazi i t i  vei gasi cu 
usurinta cuvintele potrivite 
atunci cand ai nevoie. Cu toate 
acestea, nu esti multumit sa 
vorbesti doar despre proiectele 
pasionale sau despre hobby-
urile tale. 

Daca nu ai avut noroc pana 
acum, astazi ar trebui sa incepi 
sa simti ca exista un inceput nou 
chiar dupa colt. Noi idei, noi situatii 
si cel mai important, noi persoane 
vor incepe sa iti influenteze viata in 
moduri provocatoare, dar minunate. 

La serv ic iu ,  dator i ta 
spiritului tau de convingere vei 
reusi sa obtii un nou contract 
destul de atractiv. 

Datorita acestui reusite, 
sefii iti vor oferi o prima destul 
de mare. 

Responsabilitatile carieriei pot 
necesita o separare temporara de 
partenerul de dragoste in aceasta 
zi. Acest lucru este potrivit pentru 
a fi suparator si mai degraba 
descurajator, dar este posibil sa 
nu poti face nimic in acest sens.

O revelatie surprinzatoare, fie 
din interior, fie din surse precum 
carti, internet sau comunicari cu 
prietenii, te-ar putea indruma intr-o 
directie cu totul noua. Vei avea 
un sentiment sporit de libertate, 
precum si o perspectiva mai clara.
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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 
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la licitaţie 
18:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
19:00 Cum se 
  fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini 
  pe alese 
21:00 Garajul lui 
  Kindig 
22:00 Comori auto 
  recuperate 
23:00 Mașini de milioane 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
01:00 O pradă 
  mortală 
02:00 Test de supravieţuire 
   în doi 
03:00 Garajul lui Kindig 
04:00 Comori auto recuperate 
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:00 Snowboard
08:00 Schi Alpin
09:30 Raliraid
10:30 Tenis
12:30 Snooker
13:55 Schi Alpin
15:10 Biatlon
16:40 Snooker
18:30 Tenis
19:30 Biatlon
20:45 Snooker
00:30 Raliraid
01:30 Tenis
03:00 Tenis
04:00 Snooker
05:30 Tenis

07:00 Toamna 
  bobocilor (AP)
09:00 Știrile 
  Kanal D 
10:00 Casa 
  iubirii 
12:00 Știrile 
  Kanal D 
13:00 În căutarea 
  adevărului 
15:00 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Totul pentru 
  familia mea (AP)
22:30 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
00:00 Știrile Kanal D (R)
01:00 Casa iubirii (R)
04:45 Știrile Kanal D (R)
05:30 În căutarea 
  adevărului (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:45 Dragoste pe note (AP)
10:30 La bloc 

12:45 Dădaca McPhee (AP)
14:45 Am făcut un dinozaur
16:30 Misterele Darrow (AP)
18:15 La bloc
20:30 Copoi de Hollywood (12)
23:00 Umbra conştiinţei (15)
01:15 Copoi de Hollywood (12)
03:30 La Maruţă (R)
05:15 La bloc 

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

14:00 Povești 
  de familie 
16:00 Observator 
17:00 Poftiți pe 
  la noi: 
  Poftiți la târg (R)
19:00 Observator 
20:30 Poftiți pe la noi: 
  Poftiți la târg 
23:00 Observator 
23:30 Super 
  băieţi (15)
02:00 Dragoste 
  de tată
04:30 Povești 
  de familie (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 Kickboxer: 
  Răzbunarea (15)
02:15 Lecţii 
  de viaţă (R)
03:00 Vorbeşte 
  lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 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 2 Sârbi Poiana Mare - circ. JT nr. 1+2Poiana 
Mare

18.01

PTCZ Fabrică Mobilă Corom (terţ), PTA Garaj Auto 
Sâmbotin (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

18.01

PTAB Vlădeşti 3Vlădeşti09:00 - 16:00
PTCZ Sud 505Râmnicu 

Vâlcea
09:00 - 16:00

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

Dăeşti09:00 - 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 2 Izvor - integralȘimnicu 
de Sus

09:00 - 17:00
PTA 3 Bistreţ - circ. JT nr. 1, PTA SMA Bistreţul Nou - 
circ. JT nr. 2Bistreţ

13.01
09:00 - 17:00 PTA 2 Români Poiana Mare - circ. JT nr. 1+2, PTA 3 

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

09:00 - 17:00 PT terţi: PTA SP2 DăbuleniCârna

PTA Olteni 2, PTA Fabrica Mobilă Alson (terţ)Bujoreni13:00 - 18:00

PTAB Sâmbotin 2, PTA IAS Dăeşti, PTA Stifu, PTA 
Mobilă Dăeşti (terţ)

Dăeşti13:00 - 18:00

PTA Vărateci, PTA Runcu 1, PTA Runcu 2, PTA 
Gropeni, PTA Livezi, PTA Snamăna, PTA Valea Babei 1, 
PTA Valea Babei 2, PTA Surupaţi, PTA Căligi

Runcu09:00 - 18:00

PTA Măgureni, PTA Spârleni Deal, PTA Spârleni Vale, 
PTA CAP Guşoeni (terţ), PTAB CEF Târg Guşoeni (terţ), 
PTA Sonda 4561 (terţ), PTA Sonda 4566 Guşoeni (terţ)

Guşoeni09:00 - 16:00

13.01

PTCZ Şcoală de ChimieRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 16:00

PTA Miei Slătioara, PTA Milostea 1, PTA Milostea 2, 
PTA IAS Milostea, PTA Sacoti, PTA Gospodărie Apă 
Slătioara (terţ), PTA Casa Pădurarului (terţ), PTA 
Păstrăvărie Milostea (terţ), PTA Cosmorom (terţ), PTA 
Prelucrare Lemn (terţ)

Slătioara09:30 - 16:00

LEA JT PTA Momoteşti 2 - circuitul 1Drăgăşani09:00 - 13:00

LEA JT PTA Rădăcineşti 2 - circuitul 3Berislăveşti09:00 - 13:00
PTA Băbeni 2, PTA Diculeşti 1, PTA Diculeşti 2, PTA 
Diculeşti 3, PTAB Diculeşti 4, PTA Staţie Epurare 
Diculeşti (terţ)

Diculeşti09:00 - 13:00

PTA CRR Făureşti, PTA Bloc Făureşti, PTA Făureşti 1, 
PTA Făureşti 2, PTA Găineşti 1, PTA Găineşti 2, PTAM 
Staţie Gaze Făureşti.(terţ)

Diculeşti09:00 - 13:00

PTA Parc 2 Făureşti (terţ), PTA Sonda 3609 Făureşti 
(terţ), PTA Sonda 3645 Făureşti (terţ)

Făureşti09:00 - 13:00

09:00 - 14:00 PT 465 - societăţi incinta Avicola ŞimnicCraiova, 
Șimnicu 
de Jos

14.01

Reguli noi pentru românii care închiriază 
locuinţe

ANAF a publicat pe site-ul său 
modelul de înregistrare a contractului 
de închiriere a locuinţelor, încheiat 
între proprietar şi chiriaş.

De la 1 ianuarie au devenit 
obligatorii completarea unei noi 

declaraţii şi ataşarea unei fotocopii a 
contractului de închiriere.

Documentele nou semnate trebuie 
declarate în 30 de zile, iar pentru cele 
aflate deja în derulare, proprietarii au 
timp trei luni să trimită contractele la 
ANAF. Acestea se adaugă declaraţiei 
estimative de venituri, obţinute din 
chirie, care trebuie în continuare 
declarate până pe 25 mai.

Proprietarii pot depune aceste 
documente la Registratura ANAF, 
prin Poştă sau online. De asemenea, 
aceştia mai au obligaţia să anunţe 
Fiscul dacă, ulterior, apar modificări 
în contract, notează stiri.tvr.ro.

Există şi excepţii. Cei care dau 
terenurile în arendă sau închiriază 
camere şi apartamente în scop 
turistic nu trebuie să înregistreze 
contractele de închiriere. Dar aceştia 
vor trebui în continuare să depună 
declaraţiile estimative de venit.

Înregistrarea contractelor de 
închiriere s-a mai aplicat înainte de 
2015. Și a fost eliminată din 2016 

pentru a nu mai pune proprietarul pe 
drumuri. Prin reintroducerea ei, ANAF 
urmăreşte să aibă o evidenţă clară 
a veniturilor obţinute şi declarate 
din chirii.

Potrivit ANAF, numărul celor 
care declară venituri din cedarea de 
bunuri a scăzut semnificativ după 
eliminarea declarării contractelor. 
Acum, potrivit legii sancţiunile pot 
ajunge până la 1.000 de lei.

În plus, tot de la 1 ianuarie 2023, 
impozitarea se va aplica la valoarea 
totală a chiriei, eliminându-se astfel 
deducerea de 40% acordată până 
acum.
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Ce antrenament inedit! Andreea 
Dragoman și Gabi Burtanete au făcut 

schimb de sporturi!
Doi dintre cei mai tineri campioni 

ai României, jucătoarea de tenis de 
masă Andreea Dragoman și gimnastul 
Gabriel Burtanete, au avut parte 
de un antrenament solicitant și 
spectaculos.

Andreea i-a predat lui Gabi o lecție 
de tenis de masă, iar cel mai bun 
gimnast din România la sărituri i-a 
făcut față onorabil.

„Gabi s-a descurcat foarte bine. 
M-a surprins că a jucat mingea pe 
masă. I-am explicat puțin și imediat 
s-a prins și a ținut mingea pe masă 
cu mine” - Andreea Dragoman, 
componentă a echipei naționale 
de senioare de tenis de masă a 
României.

Ocupantul locului 4 în proba de 
sărituri la primul Campionat Mondial 
de seniori la care a participat s-a 
simțit foarte bine la masa de tenis 
cu Andreea pe post de antrenoare.

„A fost o experiență frumoasă, 
ne-am distrat, m-a învățat câteva 
mișcări de ale ei, m-a învățat și cum 
să servesc. M-a și bătut rău” - Gabriel 
Burtanete, component al echipei 
naționale de seniori de gimnastică 
masculină a României.

După o oră, Andreea i-a întors 
vizita lui Gabi la sala de gimnastică. 
Gimnastul a încercat să o învețe 
câteva elemente de bază ale sportului 
pe care îl practică.

„Este greu în primul rând să 

ajungem sus, este și mai greu să ne 
menținem acolo sus, cred că disciplina 
și continuitatea este cea mai grea” - 
Andreea Dragoman, componentă a 
echipei naționale de senioare de tenis 
de masă a României.

Ar fi făcut baschet
Andreea, care practică tenisul de 

masă de la 7 ani, și-a amintit că atunci 
când era mică i-ar fi plăcut să meargă 
la alt sport.

„În școala generală jucam baschet 
și îmi plăcea foarte mult. Și cred că 
baschet aș fi făcut sau aș fi ales dacă 
aveam ocazia. Sinceră să fiu, tenisul 
de masă nu a fost o alegere, a venit 
el la mine” - Andreea Dragoman, 
componentă a echipei naționale 
de senioare de tenis de masă a 
României.

Gabi a început gimnastica la 7 
ani alături de fratele său geamăn, 
Robert, care este mai mic decât el 
cu doar 5 secunde.

În prezent, Gabi este cel mai bun 
gimnast din țară în proba de sărituri, 
iar în 2022 a ocupat locul 4 la primul 
Campionat Mondial de Seniori la care 
a concurat, cel de la Liverpool.

„Am fost cel mai tânăr din finală, 
a fost o experiență plăcută, mai ales 
că a fost prima mea competiție și am 
intrat în finală. Am fost foarte aproape 
de podium” - Gabriel Burtanete, 
component al echipei naționale de 
seniori de gimnastică masculină a 
României.

2022, Andreea și Gabi la 
primul lor an de seniorat
Anul trecut a fost primul an de 

seniorat pentru cei 2 tineri sportivi.
Andreea a contribuit la calificarea 

echipei naționale feminine de tenis 

de masă la Campionatul European 
de seniori pe echipe de anul acesta 
de la Malmo.

„Îmi doream de foarte mult timp 
să fac parte din echipa națională și 
mă bucur tare mult că am reușit să 
îmi îndeplinesc acest obiectiv. Sper să 
aduc cât mai multe rezultate pentru 
România. Am adus puncte din prima, 
asta îmi dă o bucurie foarte mare și 
o motivație și mai mare să continui” 
- Andreea Dragoman, componentă a 
echipei naționale de senioare de tenis 
de masă a României.

În 2022, Gabriel Burtanete a 
participat la Campionat European de 
seniori de la Liverpool, primul pentru 
el la această categorie de vârstă, și a 
ocupat locul 4 în finala de la sărituri.

Gabi își dorește foarte mult ca 
peste un an să fie prezent la Jocurile 
Olimpice de la Paris.

„Sper să mă calific și să intru în 
finală la sărituri. Pe viitor îmi propun 
să cresc dificultatea exercițiilor, să sar 
o săritură din 6, să prind experiență 
și să iau medalii la competițiile cele 
mai importante” - Gabriel Burtante, 
component al echipei naționale de 
seniori de gimnastică masculină a 
României.

SPORTS NET
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José Francisco Filho, cunoscut şi ca „Pelé 
do Vôlei”, a venit în România, la invitaţia 
Cristinei Pîrv. El va preda lecţii de volei

José Francisco Filho, unul dintre 
cei mai buni jucători din istoria 
voleiului, cunoscut şi ca „Pelé do 
Vôlei”, se află în România, la invitaţia 
Cristinei Pîrv.

Legenda voleiului brazilian va 
preda lecţii de volei la Academia de 
Volei Pîrv11. Copiii şi adolescenţii 
care se antrenează la Cluj-Napoca 
şi Câmpia Turzii vor avea ocazia 
să înveţe de la „Pelé al voleiului”, 
multiplu campion, care a primit de 
7 ori titlul de cel mai bun atacant al 
Braziliei.

„José Francisco este o mare 
personalitate a voleiului brazilian, un 
sportiv extraordinar. Este un privilegiu 
pentru noi că va fi prezent la Cluj, mai 
ales pentru că deţine cea mai mare 
academie de volei din Brazilia şi avem 
multe de învăţat de la el”, a transmis 
Cristina Pîrv.

José Francisco Filho, supranumit 
„Pelé do Vôlei” datorită stilului său 
de joc, similar cu cel al marelui 
fotbalist, a jucat la cluburi naţionale 
şi internaţionale, pe post de atacant 
şi opus. Reprezentând echipa 
naţională a Braziliei, a câştigat de 
patru ori Campionatul Sud-American, 
a obţinut medalia de bronz la 
Jocurile Panamericane din 1987 de 
la Indianapolis, medalia de bronz la 
Cupa Mondială din Japonia din 1981 
şi a fost semifinalist la Cupa Mondială 
din 1985. În competiţiile de club, a 
câştigat de două ori Campionatul 
Sud-American de club, în 1984 şi 1985 
şi două medalii de argint în 1986 şi 
1987. În perioada 1990-1992, a jucat 
la cluburi din Italia, apoi s-a întors în 
Brazilia, unde a început să lucreze 
ca antrenor, înfiinţând şcoli de volei, 
dedicate formării viitorilor campioni. 
Timp de 15 ani, a fost antrenor la 
Minas Tênis Clube, iar în prezent este 
Director tehnic al Şcolii de Volei Pelé 
şi Secretar de stat al Sportului pentru 
statul Minas Gerais din Brazilia.

Academia de Volei „Pîrv 11” a fost 
înfiinţată în 2019, din dorinţa Cristinei 
Pîrv, cea mai bună jucătoare de 
volei a României din toate timpurile. 
Obiectivul principal al academiei 
constă în promovarea voleiului şi 
educarea copiilor prin sport, pentru 
a deveni oameni şi cetăţeni mai buni, 
motto-ul acesteia fiind „Creştem 
generaţii de învingători”.

Antrenamentele cu José Francisco 
Filho vor avea loc la Cluj-Napoca, la 
Club Transilvania, în 11 ianuarie, între 
orele 19:00 - 21:00, respectiv în data 
de 13 ianuarie, între orele 18:00 - 
21:00, precum şi la Câmpia Turzii, la 
Liceul Teoretic „Pavel Dan”, miercuri, 
11 ianuarie, între orele 16:00 - 18:00 şi 
vineri, 13 ianuarie, între orele 15:00 -  
17:00.

primasport.ro
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5.5820

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
† Cuviosul Teodosie cel Mare, începătorul 

vieții de obște

4.9253
Max.       8oC
Min.    2oC 

SLATINA 
SEVERIN

8/3oC
7/4oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

8/40C
8/4oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Polonezii de la Pogon vor să transfere un 
titular de la FCU Craiova

Adrian Mi t i te lu  v rea să-ș i 
întărească echipa în această pauză 
competițională. FCU Craiova încă are 
șanse să prindă un loc de play-off, 
dar pe patronul alb-albaștrilor nu l-ar 
deranja nici un loc de baraj, prins din 
play-out.

„E în calcule (n.r. - play-off-ul). Așa 
orice e posibil teoretic, dar e foarte 
greu. Sunt multe puncte și nici noi nu 
suntem o echipă care să îi bată pe 
toți. Până la final de sezon regulat am 
putea să îi batem, dar e foarte greu. 
În sinea mea mă gândesc să câștigăm 
play-out-ul și să dăm baraj cu locul 3 
și eventual echipa aia de pe 3 să fie 
CSU. Sau locul 8. Dacă se duc cam 
toate bune acolo, în play-off, ar fi mai 
aproape teoria să luăm play-out-ul”, 
a declarat Mititelu, conform Fanatik.

Adrian Mititelu a transferat deja un 
fundaș lateral. FCU Craiova l-a adus 
pe Matheus Mascarenhas, brazilian 
în vârstă de 24 de ani. Patronul 
formației din Bănie spune că a găsit 
soluții și pentru poziția de stoper: 
„Avem două-trei variante de stoperi 
din străinătate, iar o decizie va fi 
luată săptămâna viitoare”, a precizat 
finanțatorul FCU, pentru GSP.

Chiar dacă oltenii vor să aducă 
jucători noi, aceștia se lovesc și de alte 
probleme. Unul dintre fotbaliștii de 
bază vrea să plece de la FCU Craiova. 
Conform Fanatik, Andre Duarte poate 
ajunge la Pogon Szczecin, locul 4 
din Polonia. Impresarul jucătorului 
ar fi început deja negocierile cu 
polonezii, cărora le-a spus că fundașul 
portughez intră în ultimele 6 luni de 
contract cu FCU Craiova. Mititelu 
spune că nu este adevărat și că 
Duarte mai are contract până în 2024.

„Acest impresar este un bandit! 
Distruge jucătorii și aleargă doar 
după comisioane. El spune că Duarte 
termină contractul în vară, dar nu e 
adevărat. Noi i-am activat opțiunea 
de prelungire a contractului încă 
din noiembrie, astfel că în acest 
moment este jucătorul Universității 
Craiova până în iunie 2024. Este, 
dacă vreți, o strategie a impresarului 

de a lua comisioane la semnătură. A 
aplicat-o și în alte părți. Din ce știu 
eu, vara trecută, la un jucător de la 
Sepsi care a plecat de la ei. Propune 
un contract, apoi nu mai recunoaște 
opțiunea de prelungire a clubului. 
Noi am activat-o, deci Duarte mai are 
contract un an și jumătate cu noi”, a 
declarat Adrian Mititelu potrivit sursei 
citate.


