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Guvernul majorează soldele de grad şi salariile 
gradului profesional pentru militari şi poliţişti

Solda de grad şi salariul gradului 
profesional pentru militari şi polițişti 
se va majora, proporțional cu evoluția 
salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată, potrivit unui proiect 
de hotărâre aflat pe ordinea de zi a 
şedinței de miercuri a Guvernului, 
scrie News.ro.

„Cuantumul soldei de grad/
salariului gradului profesional 
deţinut de personalul mi l i tar, 
poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare se 
actualizează proporţional cu evoluţia 
salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată aprobat prin hotărâre 
a Guvernului”, arată proiectul de 
hotărâre înscris pe agenda şedinţei 
de miercuri a Guvernului.

Astfel, potrivit documentului, 
cuantumurile soldelor/salariilor de 
grad actualizate sunt următoarele:

Ofiţeri:
- General, amiral, chestor general 

de poliţie 1.000 lei
- General-locotenent, viceamiral, 

chestor-şef de poliţie 975 lei
- General-maior, contraamiral, 

chestor principal de poliţie 950 lei
- General de brigadă, general de 

flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, 
chestor de poliţie/penitenciare 925 lei

- Colonel, comandor, comisar-şef 
de poliţie/penitenciare 900 lei

- Locotenent-colonel, căpitan-

comandor, comisar de poliţ ie/
penitenciare 850 lei

- Maior, locotenent-comandor, 
subcomisar de poliţie/penitenciare 
825 lei

- Căpitan, inspector principal de 
poliţie/penitenciare 800 lei

- Locotenent, inspector de poliţie/
penitenciare 775 lei

-  Sublocotenent,  aspirant, 
subinspector de poliţie/penitenciare 
750 lei

Maiştri militari:
- Maistru militar principal 725 lei
- Maistru militar clasa I 700 lei
- Maistru militar clasa a II-a 675 lei
- Maistru militar clasa a III-a 650 lei
- Maistru militar clasa a IV-a 625 lei
- Maistru militar clasa a V-a 600 lei
Subofiţeri şi agenţi de poliţie/

penitenciare:
- Plutonier adjutant principal/

şef, agent-şef principal de poliţie/
penitenciare 725 lei

- Plutonier adjutant, agent-şef de 
poliţie/penitenciare 700 lei

- Plutonier major, agent-şef 
adjunct de poliţie/penitenciare 675 lei

- Plutonier, agent principal de 
poliţie/penitenciare 650 lei

- Sergent major, agent de poliţie/
penitenciare 625 lei

- Sergent 600 lei
Soldaţi şi gradaţi profesionişti:

- Caporal clasa I 590 lei
- Caporal clasa a II-a 565 lei 2 

din 2
- Caporal clasa a III-a 550 lei
- Fruntaş 525 lei
- Soldat 500 lei
Conform legi i  153/2017, în 

momentul de faţă, soldele şi salariile 
de grad au valoare de 410 lei pentru 
general, amiral, chestor general de 
poliţie şi 200 de lei pentru un soldat.

Guvernul are în discuţie şi trei proiecte 
de ordonanţe şi anume cel pentru 
aprobarea plăţii cotizaţiei financiare 
anuale în vederea participării Poliţiei 
Române, prin intermediul Poliţiei Rutiere, 
la Reţeaua Europeană a Poliţiilor Rutiere - 
ROADPOL, precum şi pentru modificarea 
anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului 
nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România 
este parte.

Un alt proiect de ordonanţă înscris 
pe ordinea de zi a şedinţei de la Palatul 
Victoria este cea pentru modificarea 
art. 4(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/1994 privind drepturile de hrană, 
în timp de pace, ale personalului din 

sectorul de apărare naţională, ordine 
publică şi securitate naţională şi ale 
persoanelor private de libertate.

Nu în ultimul rând, Guvernul va 
discuta şi aproba şi proiectul de 
ordonanţă privind instituirea unor 
măsuri de sprijin suportate parţial 
din fonduri europene aferente politicii 
de coeziune 2014-2020, categoriilor 
de persoane vulnerabile pentru 
compensarea preţului la energie.

Un alt proiect de lege pe masa 
Guvernului este cel privind activitatea 
de prevenire a separării copilului de 
familie.

Vera IONESCU

Părinții salariați primesc o deducere 
personală suplimentară de 100 de 
lei pentru fiecare copil înscris la 

şcoală, grădiniță sau creşă
Din ianuarie 2023, părinții care 

realizează venituri din salarii beneficiază 
de o deducere personală suplimentară 
din impozitul pe venit de 100 de lei 
pentru fiecare copil înscris la creşă, 
grădiniță sau şcoală, transmite Federația 
Națională a Părinților.

Concret, Ordonanța de Urgență 
nr. 16 din 15 iulie 2022 stabileşte că 
deducerea personală suplimentară se 
acordă părinților care au salarii, indiferent 
de nivelul acestora. Copilul trebuie să fie 
înscris într-o unitate de învățământ, scrie 
Edupedu.ro.

Ordonanța de Urgență nr. 16 din 
15 iulie 2022 a modificat Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal. Prevederile 
referitoare la deducerea personală 
suplimentară au intrat în vigoare la data 
de 1 ianuarie 2023. Articolul 77 din 
Ordonanța de Urgență menționată mai 
sus se modifică astfel:

„(10) Deducerea personală 
suplimentară se acordă astfel:

a) 15% din salariul de bază minim 

brut pe țară garantat în plată pentru 
persoanele fizice cu vârsta de până la 26 
de ani, care realizează venituri din salarii 
al căror nivel este de până la nivelul 
prevăzut la alin. (3);

b) 100 de lei lunar pentru fiecare 
copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă 
acesta este înscris într-o unitate de 
învățământ, părintelui care realizează 
venituri din salarii, indiferent de nivelul 
acestora.”

În situația în care copilul este 
întreținut de ambii părinți, atunci 
deducerea personală suplimentară se 
acordă unuia dintre părinți. Părintele 
trebuie să prezinte documentul care să 
ateste înscrierea copilului într-o unitate 
de învățământ şi o declarație pe propria 
răspundere.

Dacă părintele lucrează pentru mai 
mulți angajatori, acesta are obligația să 
declare că nu beneficiază de astfel de 
deduceri de la un alt angajator.

Vera IONESCU
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Blestem preoțesc la Frăsinei. Explicația 
Mitropoliei Olteniei

Un documen t  s emna t  de 
Mitropolitul Olteniei Irineu și de 
starețul Mănăstirii Frăsinei, județul 
Vâlcea, în care preoții aruncă un 
blestem chiar asupra lăcașului de cult 
de la Frăsinei, a fost publicat pe site-
ul Arhiepiscopiei Râmnicului.

Potrivit documentului intitulat 
„Document de Legământ cu Blestem”, 
toți preoții și credincioșii, care vor 
intra de azi înainte într-o biserică 
din apropierea Mănăstirii Frăsinei 
despre care se spune ca ar fi fost 
construită pe un loc care a fost 
blestemat de Sfântul Ierarh Calinic, 
sunt anatemizați.

„Hotărâm în numele Sfintei Treimi 
ca de acum înainte și până la sfârșitul 
veacurilor, nimeni dintre monahi și 
cei hirotoniți, preoți sau diaconi, să 
nu mai coboare la această biserică 
și să nu mai săvârșească vreo slujbă 
bisericească, molitvă sau dezlegare 
sau Sfântă Taină și nici vreo Sfântă 
Liturghie, să nu se mai oficieze 
în această biserică sau în spațiile 
din jurul acesteia. Cei care vor 
încălca această hotărâre să cadă sub 
blestemul Sfântului Ierarh Calinic 
și sub blestemul nostru. De sunt 
clerici să se caterisească, iar de sunt 
mireni să se afurisească, iar este de 
este vreun preot de Mir și va încălca 
acest Legământ să fie în aceeași 
osândă”, conține blestemul, potrivit 
documentului.

Mitropolia Olteniei încearcă să 
explice documentul care a oripilat 
mulți enoriași, document în care se 
vorbește despre un blestem aruncat 
asupra lăcașului de cult de la Frăsinei.

Cum explică IPS Irineu:
„În ziua de 10 ianuarie 2023, 

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, 
Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul 
Olteniei, a fost prezent în mijlocul 
obştii Sfintei Mănăstiri Frăsinei 
pentru a stabi l i ,  împreună cu 
membrii Consiliului Duhovnicesc, 
mai multe aspecte importante legate 
de reafirmarea vechilor rânduieli 
de vieţuire călugărească, alese și 
fixate de Sfântul Ierarh Calinic. 
În acest sens, a fost elaborat un 
Document unitar, menit să întărească 
rânduiala de vieţuire a monahilor 
de aici. În baza „Legământului” 
statornicit de Sfântul Ierarh Calinic, 

ctitorul şi ocrotitorul duhovnicesc al 
Sfintei Mănăstiri Frăsinei, Consiliul 
Duhovnicesc a stabilit:

Să se respecte vechile rânduieli 
atonite conform cărora monahii 
Sfintei Mănăstiri Frăsinei nu trebuie 
să părăsească fără binecuvântare 
mănăstirea, împlinind fără tulburare 
toată rânduiala călugărească în 
incinta cinstitului aşezământ şi nu în 
alte locuri din afara mănăstirii;

Pentru a îndepărta orice fel de 
pericol de cădere în neorânduială s-a 
reafirmat faptul că, întrucât „piatra 
de legământ cu blestem” a Sfântului 
Ierarh Calinic a fost înlăturată „în 
condiţii de constrângere comunist-
atee”, „blestemul” (legământul) a 
rămas neschimbat. În acest sens, 
s-a hotărât ca părinții și frații din 
Mănăstire să nu coboare și să 
nu participe la slujbe în biserica 
de jos, care a fost ridicată fără 
binecuvântarea stareţului Sfintei 
Mănăstiri Frăsinei din acea vreme;

Documentul redactat de Consiliul 
Duhovnicesc al Sfintei Mănăstiri 
Frăsinei, sub îndrumarea şi povaţa 
duhovnicească a IPS Părinte Mitropolit 
Irineu, constituie o reafirmare şi 
o întărire a legământului sfânt 
monahicesc şi a datoriilor călugăreşti 

de vieţuire după regulile statornicite 
de Sfântul Ierarh Calinic;

Este necesar să se înțeleagă 
că Documentul emis de Consiliul 
Duhovnicesc al Sfintei Mănăstiri 
Frăsinei constituie o lămurire 
canonică a „Legământului” Sfântului 
Ierarh Calinic, întărit din dragoste 
și grijă părintească de IPS Părinte 
Mitropolit Irineu, nefiind nicidecum 
un blestem la adresa vreunui cleric, 
monah sau mirean anume”, au 
transmis reprezentanții Mitropoliei 
Olteniei.

Mitropolia se arată milostivă față 
de credincioase și le oferă o slujbă o 
dată pe lună.

„Pentru mângâierea duhovnicească 
a femeilor binecredincioase, legate 
sufleteşte de părinții duhovnici 
ai  Sf intei Mănăst ir i ,  Consi l iu l 
Duhovnicesc a hotărât ca duhovnicii 
obştii monahale din Frăsinei (arhim. 
Ioanichie Popescu, arhim. Ioachim 
Popa, ierom. Ilarion Dulca și ierom. 
Victorin Șerban) să meargă o dată 
pe lună la Sfânta Mănăstire Bistriţa 
Vâlceană, pentru a săvârşi acolo 
Tainele Sfintei Spovedanii şi Sfântului 
Maslu, precum și rugăciuni de 
dezlegare”, au adăugat reprezentanții 
Mitropoliei.

Potrivit adevarul.ro, în lăcașul 
cu pricina este interzis consumul de 
carne, iar slujba se face de la miezul 
nopții până dimineața. În plus, tot de 
atunci a fost interzis accesul femeilor 
în mănăstire.

La doi kilometri depărtare, la baza 
dealului pe care se află mănăstirea, 
a fost ridicat, exact lângă piatra de 
legământ a Sfântului Calinic, după 
cel de-Al Doilea Război Mondial un 
alt lăcaș de cult dar pentru femei, 
cunoscut astăzi drept „biserica din 
vale” sau „biserica de jos”.

Conform sursei, din luna octombrie, 
aici a izbucnit un adevărat scandal 
care a implicat și numele Mănăstirii 
Frăsinei, cu care toată lumea asociază 
acest lăcaș de cult mai nou.

De atunci trenează problema 
ce pare să nu-și găsească nici o 
rezolvare. Enoriașele s-au declarat 
împotriva deciziei reprezentanților 
Bisericii Ortodoxe Române de a se 
reveni la vechile reguli athonite care 
impuneau contact cât mai puțin 
sau deloc cu femeile, din partea 
călugărilor de la Frăsinei.

Decizia care a provocat adevărate 
răzmerițe la „biserica din vale” a 
plecat de la schimbarea conducerii 
Mănăstirii Frăsinei. De atunci li s-a 
interzis „sfinților părinți făcători de 
minuni” să mai coboare la biserica 
de femei. Au fost desemnați doar doi 
dintre aceștia, mai în vârstă, pentru 
slujbele de la biserica pentru femei, 
și s-a decis ca oficierea ritualurilor 
religioase să aibă loc doar la sfârșit 
de săptămână și de sărbători.

Potrivit sursei, pe piatra de 
legământ amplasată la doi kilometri 
depărtare de comunitatea monahală, 
la baza dealului, s-au gravat cu litere 
chirilice atât binecuvântări pentru 
cele care vor respecta interdicția, 
cât și blesteme pentru cele care o 
vor încălca.
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Aladin Georgescu a avizat Strategia de 
Dezvoltare a Județului

Consiliul Județean Mehedinți a 
elaborat „Strategia de Dezvoltare a 
Județului Mehedinți 2021-2027”, prin 
care se stabilesc direcțiile de acțiune 
pe care se va concentra dezvoltarea 
județului în perioada 2021-2027, 
aceasta fiind aprobată în cadrul 
ședinței extraordinare.

În  u rma unor  ana l i ze  de 
specialitate, consultări cu actorii 
locali, a fost realizat documentul 
strategic care cuprinde datele 
specifice ale județului, provocările, 
nevoile, potențialul și prioritățile 
privind dezvoltarea județului.

„Ne-am dorit să avem o strategie 
care să reprezinte cât mai bine 
interesele județului Mehedinți 
din toate punctele de vedere, iar 
documentul strategic ce a fost realizat 
de o firmă specializată se bazează pe 
trei piloni: CETĂȚENI, ECONOMIE 

și TURISM”, a precizat președintele 
Consiliului Județean Mehedinți, Aladin 
Georgescu.

Analiza a fost realizată de o firmă 
specializată, care a parcurs toate 
etapele de cercetare pentru stabilirea 
pilonilor de bază în jurul cărora se 
construiește viziunea integrată pentru 
județul Mehedinți.

„În viitorul exercițiu financiar, nu 
ne vom abate de la a folosi toate 
mijloacele și programele pentru 
atragerea fondurilor europene, astfel 
încât, să oferim servicii publice 
performante și o calitate sporită 
a nivelului de trai pentru cetățenii 
județului și să facem din județul 
Mehedinți un pol economic competitiv 
la nivel regional prin valorificarea 
eficientă a resurselor existente”, a 
mai spus Georgescu.

Totodată, turismul va fi prioritar 
pentru dezvoltare, astfel încât, 
Consiliul Județean își propune ca, prin 
noi investiții, să pună în valoare zonele 
și obiectivele turistice existente.

1.430 de cazuri de 
infecții respiratorii

Cazurile de infecții respiratorii 
cresc și la nivelul județului Mehedinți, 
fiind anunțate 1.430 de persoane 
infectate.

Sup raveghe rea  i n fe c ț i i l o r 
respiratorii acute se realizează 
începând cu săptămâna 40 a anului 
2022, conform metodologiei de 
supraveghere emisă de INSP pentru 
sezonul 2022 - 2023. Sunt incluși 
în sistemul de supraveghere toți 
furnizorii de servicii medicale din 
județ.

„În săptămâna 02 - 08.01.2023, 
la nivelul județului, numărul total de 

infecții respiratorii acute (gripa clinică, 
infecții acute ale căilor respiratorii 
superioare și pneumonii) a fost de 
1.430 cazuri, din care 50 cazuri 
internate: IACRS - 1.087 cazuri, 
pneumonii - 334 cazuri și gripă 
- 6 cazuri din care două au fost 
internate”, au anunțat reprezentanții 
DSP Mehedinți.

Potrivit sursei citate, cea mai 
afectată grupă de vârstă este 5-14 
ani, unde s-au înregistrat 312 
cazuri de infecții acute ale căilor 
respiratorii superioare și 83 de cazuri 
de pneumonii.

Nu au fost înregistrate decese cu 
virus gripal.

În județul Mehedinți, campania de 
vaccinare antigripală a început la data 
de 22.09.2022 și, până în prezent, au 
fost primite de la Ministerul Sănătății 
28.008 doze de vaccin antigripal 
INFLUVAC TETRA și distribuit către 
medicii vaccinatori.

Până la această dată au fost 
administrate 27.859 doze de vaccin 
antigripal.

Nu au fost raportate reacții adverse 
postvaccinale la vaccinul gripal.

Vera IONESCU

Arestat după ce a furat 
anvelope auto în valoare 

de 63.000 euro

Un bărbat a furat, în 2019, din 
Germania, anvelope auto în valoare 
de 63.000 euro, după care s-a făcut 
nevăzut. Acum, bărbatul întors în 
România, deși era căutat la nivel 
european, a fost găsit de polițiștii din 
Mehedinți și reținut.

„Polițiștii din cadrul Serviciului de 
Investigații Criminale, cu sprijinul 
polițiștilor Serviciului Acțiuni Speciale 
au depistat și reținut un bărbat de 33 
de ani, din Drobeta Turnu Severin, 
urmărit la nivel internațional, pe 

numele căruia era emis un mandat 
european de arestare de autoritățile 
judiciare din Germania. Bărbatul 
este cercetat de autoritățile germane 
pentru o infracțiune de furt, comisă 
în anul 2019, creând un prejudiciu 
de 63.000 de euro”, transmite IPJ 
Mehedinți, potrivit actualmehedinti.ro

Bărbatu l  a  fos t  prezentat 
Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Craiova, fiind, ulterior, reținut.

Vera IONESCU
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SJU Târgu Jiu: Vizite interzise 
în secțiile cu risc crescut

Începând de miercuri, 11 ianuarie 
2023, se suspendă programul de 
vizită în secțiile cu risc crescut, 
respectiv ATI I, ATI II, ATI COVID, 
Boli Infecțioase, Compartiment 
arși, USTAAC, Neonatologie, Zonele 
Tampon suspecți COVID, transmite 
SJU Târgu Jiu.

Programul de vizitare pentru 
celelalte secți i/compartimente 
rămâne același, cu mențiunea 

că durata vizitei se va reduce la 
maximum 15 minute, cu respectarea 
condițiilor stabilite prin „Protocolul 
de vizitare a pacienților internați în 
Spitalul Județean de Urgență Târgu 
Jiu”.

Programul de vizitare este:
- zilnic, de luni până vineri în 

intervalul orar 13:00 - 17:00
- sâmbăta și duminica în intervalul 

orar 09:00 - 12:00 și 14:00 - 17:00
Vizitatorii/aparținătorii vor primi 

cu titlu gratuit echipamentul standard 
de protecție (mască de protecție, 

halat de protecție și botoși de unică 
folosință). Acest echipament îl vor 
primi la intrarea în secție și va fi 
înlăturat la ieșirea din secție.

În cazul pacienților minori, este 
permisă vizita unui aparținător doar 
în cazul în care pacientul internat 
este neînsoțit.

În secțiile în care programul 
de vizită este suspendat ori în 
situația în care starea de sănătate 
a pacientului nu permite vizitarea, 
secțiile/compartimentele vor asigura 
informarea telefonică zilnică a 

Nou impozit pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în Târgu Jiu
Cetățenii din Târgu Jiu ar putea să 

achite un nou impozit pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân de pe teritoriului 
orașului, iar banii urmează să fie încasați 
de către o asociație, scrie adevărul.ro.

Fiecare locuitor ar trebui să achite 11 
lei pe an. Primăria Târgu Jiu va achita 
câte 300 de lei pentru capturarea unui 
singur maidanez. Aceste precizări sunt 
menționate în Raportul de specialitate 
întocmit de Primăria Târgu Jiu privind 
aderarea municipiului la Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 
județean pentru ocrotirea animalelor 
fără stăpân”.

Banii ar urma să ajungă în contul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul județean pentru ocrotirea 
animalelor fără stăpân”, cu sediul în 
județul Hunedoara. Suma pe care 
populația municipiului Târgu Jiu o va 
achita acestei Asociații se va ridica la 
aproximativ 900.000 de lei anual, la care 
se adaugă alte sume achitate de Primăria 
Târgu Jiu pentru prinderea câinilor, mai 
notează sursa citată.

Carmena Șerbănoiu, președintele 
Asociației „Pro Animals”, susține că 
delegarea serviciului prin negociere 
directă este ilegală și o va ataca în 
instanța de judecată, în cazul în care 
va fi încheiată: „Aderarea municipiului 
Târgu Jiu la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară «Serviciul județean 
pentru ocrotirea animalelor fără stăpân» 
și delegarea serviciului prin negociere 
directă este ilegală deoarece Ordonanța 
nr. 155 de gestionare a câinilor fără 
stăpân este o lege specială, iar, potrivit 
acesteia, delegarea gestiunii serviciului 
se poate face doar prin concesiune. 
Organizațiile de protecție a animalelor 
din țară și străinătate cu care colaborăm 
vor acționa în instanță legalitatea 
acestei aderări. După toate încercările 

și eforturile colaboratorilor noștri de a 
susține și a schimba în bine activitatea 
de gestionare a câinilor fără stăpân, zeci 
de mii cetățenii și iubitorii de animale 
din străinătate au semnat petiții. Vom 
contesta această aderare în instanța de 
judecată”.

Aceasta a precizat că asociația 
respectivă are adăposturi doar în județul 
Hunedoara, iar, în cazul în care un câine 
pierdut de stăpân sau scăpat dintr-o 
curte este capturat, acesta este dus 
în județul Hunedoara: „Proprietarul 
animalului este nevoit să meargă 
în Hunedoara pentru a-și recupera 
animalul”, a precizat aceasta, care 
susține că legea menționează obligația 
organizării unei dezbateri publice, care 
nu a avut însă loc.

Asociația din județul Hunedoara 
a făcut obiectul mai multor apariții 
în mass-media. Prin urmare, din 
cauza scandalurilor, Consiliul Județean 
Hunedoara s-a retras din parteneriatul 
cu aceasta.

Marcel Romanescu: „La licitația
pentru delegarea serviciului nu 
s-a prezentat nicio fundație”
Primarul municipiului Târgu Jiu, 

Marcel Romanescu, a spus că la licitația 
pentru delegarea serviciului nu s-a 
prezentat nimeni și din acest motiv s-a 
apelat la această soluție: „La licitația 
pentru delegarea serviciului nu s-a 
prezentat nicio asociație sau fundație. 
Neavând o ofertă concretă în privința 
gestionării acestui serviciu, a trebuit 
să găsim o soluție. În acest moment, 
în Târgu Jiu, prioritate trebuie să aibă 
cetățeanul, iar, pe lângă sesizările 
doamnei, sunt sute de sesizări din partea 
cetățenilor din Târgu Jiu care întâmpină 
probleme legate de câinii fără stăpân. 
Noi încercăm de 20 de ani să rezolvăm 

această problemă cu societatea Edilitara 
și cu asociațiile de profil, dar nu găsim 
o soluție. Constatăm cu toții că în 
Târgu Jiu sunt sute de câini lăsați liberi. 
Acel operator este pe raza județului 
Hunedoara de cel puțin șapte ani de zile”, 
a pus primarul Romanescu la Gorj Tv.

Carmena Șerbănoiu a precizat că o 
asociație s-a prezentat la licitație, dar 
nu a fost admisă din cauza unei condiții 
pe care o consideră abuzivă: „Îmi 
permit să-l contrazic și pun la dispoziție 
documente în acest sens. În luna 
septembrie, organizația «Totul pentru 
animale» s-a înscris la licitație, pentru 
că a dorit rezolvarea problemei câinilor 
fără stăpân din municipiul Târgu Jiu, în 
colaborare cu Asociația «Pro Animals», 
care are o experiență de 23 de ani și este 
constituită din specialiști din domeniu. 
Asociația «Totul pentru animale», al 
cărei președinte este medicul veterinar 
Radu Bracaci, implicat în bunăstarea 

și protecția animalelor, cunoscut de 
iubitorii de animale din Târgu Jiu, dorea 
rezolvarea problemei câinilor fără stăpân 
într-un mod civilizat și uman, fără să se 
recurgă la eutanasii. Din păcate, oferta 
asociației a fost respinsă pentru că nu a 
avut suma de 500.000 de euro în cont, 
condiție care a fost abuzivă și ilegală”.

Ajutor de 800.000 de lei pentru 
adăpostul Primăriei Târgu Jiu
Carmena Șerbănoiu spune că asociația 

pe care o reprezintă a ajutat adăpostul 
Primăriei Târgu Jiu cu hrană și alte servicii 
în valoare de aproximativ 800.000 de lei 
într-un singur an: „În anul 2022 am depus 
o adresă la Primăria Târgu Jiu prin care 
informam despre ajutorul oferit pe anul 
anterior, care a constat în hrană, asistență 
medical-veterinară, sterilizări, adopții, care 
se ridică la valoarea totală de aproximativ 
opt miliarde”.

Claudia GROSU

aparținătorilor, prin medicul curant/ 
medicul de gardă/ personalul 
desemnat, despre starea și evoluția 
pacientului, cu respectarea drepturilor 
pacientului.

Investiție de 200.000 de euro, 
într-o grădiniță din Târgu Jiu
Unul din corpurile de clădire de 

la Grădinița Vis de Copil din Târgu 
Jiu va beneficia de ample lucrări de 
reabilitare. 200.000 de euro vor fi 
alocate pentru această investiție. 
Banii provin din finanțare prin PNRR, 
iar informația a fost transmisă de 
primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel 
Romanescu.

„Încă un proiect, prin PNRR, pentru 
reabilitarea unui obiectiv important 
din Târgu Jiu, prinde contur. Unul din 
corpurile de clădire de la Grădinița Vis de 
Copil, cel din strada Siretului, urmează 
să beneficieze de pe urma contractului 
de finanțare pe care l-am semnat deja, 

alături de doamna director a instituției 
de învățământ, Georgiana Stănescu. 
Valoarea investiției depășește 1 milion 
de lei, adică 200.000 de euro.

Lucrările presupun izolarea termică 
a spațiilor, schimbarea tâmplăriei, 
înlocuirea corpurilor de iluminat cu 
unele eficiente energetic de tip led, 
instalarea unui sistem de monitorizare 
și control pentru sistemul de încălzire, 
instalarea de panouri fotovoltaice, 
instalarea sistemului de ventilare cu 
recuperare de căldură și reabilitarea, 
în întregime, a sistemului de încălzire”, 
a spus primarul.

Claudia GROSU
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Slatina. Persoanele cu handicap, scutite 
de taxa de salubrizare

Primăria Slatina a anunțat care 
sunt categoriile scutite de la taxa 
de salubrizare. Printre acestea se 
regăsesc veteranii de război, văduvele 
de război/văduvele nerecăsătorite 
ale veteranilor de război, dar și 
persoanele cu handicap.

Slătinenii trebuie să știe că 
valoarea taxei speciale de salubrizare 
pentru anul 2023, în cazul utilizatorilor 
casnici, este de 11,74 lei/persoană/
lună.

Pentru utilizatorii non-casnici, 

cuantumul taxei de salubrizare va 
fi stabilit în funcţie de unitatea de 
măsură şi indicele de producere, aşa 
cum acestea au fost determinate 
conform standardulu i  pr iv ind 
salubrizarea localităţilor.

De această taxă specială de 
salubrizare sunt scutiți veteranii de 
război, văduvele de război/văduvele 
nerecăsătorite ale veteranilor de 
război, dar și persoanele cu handicap 
grav sau accentuat, persoanele 
încadrate în gradul I de invaliditate 
și reprezentanții legali ai minorilor 
cu handicap grav sau accentuat și 
ai minorilor încadrați în gradul I de 
invaliditate.

Scutirea se aplică începând cu 
data de 1 a lunii următoare depunerii 
documentelor doveditoare și nu 

este condiționată de existența unui 
imobil în proprietatea persoanei 
respective.

Bebeluș găsit fără suflare de părinți. Doar ce 
fusese externat

Un copil de doar 6 luni a murit 
marți dimineață în locuința părinților, 
din Oboga, județul Olt. Tatăl celui 
mic a fost cel care a anunțat poliția 
cu privire la faptul că fiul său se află 
în stare de inconştienţă. Oamenii 
legii spun că micuțul nu avea urme 
de violență sau alte leziuni vizibile pe 
corp. Polițiștii au deschis un dosar 
penal și continuă ancheta.

„La data de 10 ianuarie a.c., în 
jurul orei 05:40, Inspectoratul de 
Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin 
apel 112, de către un bărbat, în vârstă 
de 30 de ani, din comuna Oboga, cu 
privire la faptul că fiul său se află în 
stare de inconştienţă la domiciliu.

La fața locului s-a deplasat echipa 
operativă din cadrul Secției nr. 1 Poliție 
Rurală Bobicești, care, din primele 
verificări, a stabilit faptul că un minor, 
în vârstă de 6 luni, ar fi decedat la 
domiciliul său din comuna Oboga, 
județul Olt.

În urma examinării sumare a 
trupului minorului, s-a constatat 

Vietnamez reținut la 
Corabia. A trecut 

frontiera fraudulos
Poliţiştii de frontieră din cadrul 

Sectorului Poliției de Frontieră Corabia 
au descoperit la malul românesc 
al fluviului Dunărea un cetățean 
vietnamez, în vârstă de 39 de ani, 
care a trecut fraudulos frontiera de 
stat a României dinspre Bulgaria, cu 
ajutorul unei bărci gonflabile.

„Polițiștii de frontieră au procedat la 
identificarea persoanei și conducerea 
acesteia la sediul instituției pentru 
efectuarea verificărilor suplimentare. 
Asupra persoanei în cauză s-a găsit 
un permis de rezidență eliberat de 
autoritățile din Bulgaria.

În urma cercetărilor efectuate 
a rezultat faptul că, acesta este 

cetățean vietnamez, în vârstă de 
39 de ani, care a trecut fraudulos 
frontiera de stat a României dinspre 
Bulgaria, cu ajutorul unei bărci 
gonflabile. Acesta a declarat că 
intenționa să ajungă pe cont propriu 
în Germania”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al S.T.P.F. Olt, Subinspector 
de poliție Ștefănoaica Lavinia, potrivit 
gazetaoltului.ro.

Conform protocolului româno 
- bulgar, persoana în cauză a fost 
preluată de către autorităţile bulgare, 
în vederea continuării cercetărilor 
şi dispunerii măsurilor legale ce se 
impun.

Alexandru NICA

faptul că acesta nu prezenta urme 
vizibile de violență pe suprafața 
corpului.

Trupul acestuia a fost transportat 
la Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, în vederea efectuării autopsiei 
și stabilirii cu exactitate a cauzei 
decesului.

În cauză, a fost întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de ucidere din culpă, 
fiind continuate cercetările”, potrivit 
IPJ Olt.

Potrivit adevarul.ro, bebelușul, 
Gabriel, ajunsese în urmă cu doar 
câteva ore acasă, din data de 2 
ianuarie, spune mama acestuia, și 
până luni, 9 ianuarie 2023, după orele 
prânzului, fiind internat la Spitalul 
Județean de Urgență Slatina.

Mama bebelușului mort a ajuns cu 
acesta mai întâi la Spitalul Orășenesc 
Balș, înainte de Crăciun, de unde a 
fost externat în a doua zi de Crăciun. 
Aici i s-ar fi pus diagnosticul de 
bronșiolită acută, conform spuselor 
mamei. Medicii i-au transmis că 
starea copilului este ameliorată, însă 
la câteva zile, femeia, îngrijorată că 
starea nu se ameliora, a decis să 
meargă la spitalul din Slatina.

„Când mi l-au dat de la Balș, mi-
au dat un sirop, i l-am cumpărat, dar 
nu era bine. Avea o hârâială în piept. 
M-am dus la farmacie să mă ajute 
cu altceva și doamna de acolo m-a 
sfătuit să mă duc înapoi la spital cu 
copilul. La Balș sau la Slatina. M-am 
dus la Slatina pentru că m-am gândit 

că e spital mai mare, au mai multe 
și mi-l fac bine”, a mărturisit femeia, 
potrivit sursei.

Copilul a fost internat la Slatina, 
de data aceasta diagnosticul fiind 
de pneumonie. După o săptămână 
femeia a plecat cu bebelușul spre 
casă. Seara, în schimb, bebelușul 
a început să fie din nou agitat, 
părinții reușind să-l liniștească cu 
greu, după miezul nopții. În timpul 
nopții copilul a decedat. Dimineață 
devreme părinții au constatat că 
bebelușul nu mișcă și au chemat 

salvarea. Deși s-au executat manevre 
de resuscitare, bebelușul nu a mai 
putut fi salvat.

„Luni, pe 9 ianuarie, când m-au 
externat de la Slatina, mi-au zis că e 
bine copilul. Mi-au dat o rețetă, dar 
nu am mai apucat să o iau. Noaptea 
s-a stins lângă noi, în pat. Când 
l-am strâns în brațe, disperată, am 
văzut cum i-a ieșit din guriță și nas 
o substanță gălbuie, parcă era puroi, 
nu știu”, a mai spus femeia.

Alexandru NICA
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CJ Dolj. Bani europeni pentru centre 
medicale în 12 localități

Consiliul Județean (CJ) Dolj 
susține demersurile a 12 primării 
care vor să acceseze bani europeni 
prin Planul Național pentru Redresare 
și Rezi l iență (PNNR). Cele 12 
administrații locale doresc înființarea 
unor centre medicale, iar solicitarea 
acestora a fost deja aprobată de 
către consilierii județeni în ședința 
de miercuri.

Cele 12 localități sunt: Calopăr, 
Cetate, Sadova, Rast, Scăești, 
Grecești, Goicea, Vela, Negoi, Carpen, 
Botoșești Paia și orașul Dăbuleni.

Președintele CJ Dolj, Cosmin 
Vasile, a explicat că banii vor fi folosiți 
fie pentru reabilitarea și dotarea 
unor clădiri deja existente, fie pentru 
construirea și dotarea unor clădiri noi.

„Finanțarea solicitată de fiecare 
UAT în parte va fi utilizată pentru 
reabilitarea și dotarea unor clădiri 
deja existente sau pentru construirea 
și dotarea unor clădiri noi. Centrele 
comunitare integrate fac parte din 
corpul programelor comunitare 
de asistență medicală coordonate 
de Ministerul Sănătății, cu scopul 
principal de a spori accesul la servicii 
medicale de calitate pentru populație 
și, în mod special, pentru grupurile 
vulnerabile”, a spus președintele CJ 
Dolj, Cosmin Vasile.
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HOROSCOP
Aceasta este o zi interesanta 

pentru tine. Poti realiza destul de 
putine. 

Intuitia ta este deosebit de 
acuta si sensibilitatea puternica. 
Computerele ar putea sa te irite 
astazi.

Petreci  ceva t imp de 
calitate cu partenerul astazi. 
Poate ca el sau ea este putin 
gelos fata de prietenii tai sau se 
simte ignorat. Poate ca ai primit 
invitatii in ultima vreme, care 
sunt doar pentru tine.

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.

Cand urci in viteza pe 
scarile succesului, esti nevoit 
sa faci cate un pas in fiecare 
zi.

 Trecerea pe ace ias i 
treapta de doua ori ar putea 
duce la o cadere libera. 

Ar putea dura cateva 
minute pentru a te da jos din 
pat astazi, dar merita sa o faci 
atunci cand vei fi pregatit. Vei 
realiza ca, cu cat ai fost mai 
cinstit cu oamenii, cu atat vei 
primi mai multe aprecieri.

Incearca sa nu fii prea fix in 
atitudinea ta de azi. 

Da-ti seama ca poate 
trebuie sa lasi un pic mai mult 
de la tine pentru a putea lucra 
confortabil cu oamenii din jurul 
tau. 

Astazi ar trebui sa te simti 
entuziasmat de viata in general. Mintea 
ta ar putea sari de la posibile proiecte 
creative la filozofie si calatorii pana la 
locuri indepartate si este posibil sa 
le consideri pe toate ca obiectiv al 
potentialelor activitati viitoare.

O suma de bani pe care 
s-ar fi putut sa o astepti de 
departe poate fi amanata. 
Acest lucru ar putea fi frustrant 
pentru tine, dar nu intra in 
panica. 

Banii vin intr-adevar. 

Mentinerea echilibrului 
poate sa nu fie astazi cea 
mai usoara sarcina, dar daca 
altcineva o poate face, poti si tu. 

Opinii le puternice ale 
altora ar putea ajunge sa te 
provoace. 

P r i e t e n i i l e  m e r g 
surprinzator de bine acum, 
asa ca uita-te la ele pentru 
sprij inul pe care i l  cauti. 
Planurile viitoare pot fi incerte, 
asa ca nu iti fa griji acum 
pentru ele.

Nu incerca sa te asociezi cu 
anumite persoane din anturajul tau. 
Poate ai trecut printr-o transformare 
majora in ultima perioada si te-ai 
schimbat radical. Exista posibilitatea 
ca anumite persoane sa faca unele 
glume proaste pe seama ta. 

Aceasta va fi o zi grea, 
pentru ca vei primi intrebari 
dificile la care vei fi nevoit sa 
raspunzi. 

Daca iti place sa meditezi, 
gandeste-te sa iti petreci mai 
mult timp facand asta.
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07:00 3 ceasuri bune
09:45 Teleshopping
10:00 Agrostrategia
11:00 Câştigă România! (R)
12:00 Teleshopping
12:30 Doar să gustaţi
13:00 Oamenii şi legea (R)
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Akzente 
16:55 Mic portret 
  de mari romance 
17:00 Atelier de 
  sănătate 
17:55 Zi de zi
18:00 Omul şi timpul 
18:55 Dincolo de alb 
  şi negru 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 Câştigă 
  România! 
22:00 Pentru Sama (15)
23:55 Vorbeşte corect! (R)
00:00 Dincolo de alb 
  şi negru (R)
00:55 Zi de zi (R)
01:00 Atelier de sănătate (R)
01:50 Meteo (R)
01:55 Pentru Sama (15)
03:35 Sport (R)
03:50 Telejurnal (R)
04:40 Doar să gustaţi (R)
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea 
06:55 Imnul României

07:35 Jumanji: Aventură 
  în junglă (AP12)
09:30 Tânărul Sheldon
09:50 Contra (12)
11:30 Mame 
  paralele (AP12)
13:30 Tigru și dragon (12)
15:30 Nu îți face 
  griji, dragă (N15)
17:30 Femeia 
  Fantastică 1984 (12)
20:00 Casa spiritelor (15)
22:25 Bărbații care au 
  vândut Cupa Mondială 
23:25 11 lovituri 
00:10 Rugul aprins (12)
01:25 Parfumul: 
  Povestea 
  unei crime (15)
03:55 Jumanji: Aventură 
  în junglă (AP12)
06:00 The Walk: 
  Sfidează limitele (AP12)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00 Stiri Sport.ro
07:30 Familia Bundy 
08:30 Seinfeld 
09:30 Ora exacta in sport
12:30 Stiri Sport.ro
13:00 Ce spun românii 
14:00 Familia Bundy 
15:00 Seinfeld 
16:00 De râsul lumii 
17:00 Ora exacta in sport (R)
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 5.0 
22:00 Armă mortală 
23:00 Aşii amanetului 
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Hawaii 5.0 
01:30 Ora exacta in sport (R)
02:30 Între prieteni 
04:30 O dimensiune 
  paralelă 
05:30 La bloc
06:00 Ora exacta in sport (R)

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

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

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Cu mâinile 
  curate (12)
04:00 Focus 
05:30 Doar pentru 
  iubire (AP)
06:30 Primii castiga - 
  quiz show (R)

07:45 Start Show (R)
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Baronii (AP)
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Baronii (AP)
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo
15:45 Vouă 
16:15 Baronii (AP)
17:15 Don Matteo 
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2 
20:00 Iubirea invinge 
21:00 Moartea lui 
  Oscar Grand
22:45 Operatiunea Delta Force
01:30 Poama acră 
03:30 Baronii (AP)
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini 
  pe alese 
09:00 Cum se 
  fabrică ? 
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 Frații Diesel 
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la licitaţie 
18:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
19:00 Cum se 
  fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese 
21:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
22:00 Comori restaurate 
23:00 Vânătorii de 
  artefacte 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
01:00 O pradă mortală 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
04:00 Comori restaurate

HBO EUROSPORT

07:00 Snowboard: 
  CM Badgastein 
08:00 Biatlon: CM Ruhpolding 
09:30 Tenis: Ultimul dans 
  al lui Roger 
10:00 Tenis: Circuitul Mondial 
  ATP 250 - Adelaide 
12:00 Snowboard: 
  CM Badgastein 
12:30 Biatlon: CM Ruhpolding 
13:25 Schi alpin: CM
14:55 Biatlon: CM Ruhpolding 
16:40 Snooker: Mastersul 
  de la Londra 
18:30 Tenis: Circuitul Mondial 
  ATP 250 - Adelaide 
19:30 Biatlon: CM Ruhpolding 
20:45 Snooker: Mastersul 
  de la Londra 
01:30 Raliraid: Dakar 
  Arabia Saudită 
02:30 Tenis: Ultimul dans 
  al lui Roger 

07:00 Iarna 
  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 Misterele Darrow (AP)
10:30 La bloc 

12:45 Johnny English (AP)
14:30 Afurisitul de telefon! (AP)
16:30 Misterul lui Hailey 
  Dean: 2+2=crimă
18:15 La bloc
20:30 Pasagerii (12)
22:45 Monstrul din Lake Placid:
   Moştenirea (15)
00:45 Pasagerii (12)

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 Lia – soţia 
  soţului meu (AP)
00:00 Observator 
00:30 Golden Boy – 
  Dragoste 
  rebela 
03:00 Dragoste 
  de tată
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 Legea 
  e lege (12)
22:45 Ziua a 
  Șasea (15)
01:00 Ştirile 
  Pro Tv 
01:30 Lecţii 
  de viaţă (R)
02:30 Superspeed (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:

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 - 17:00
19.01

PTAB Păuşeşti Măglaşi 5, PTAB Păuşeşti Măglaşi 6Păuşeşti 
Măglaşi

09:00 - 16:00

PTA Fedeleşoiu 3, PTA Berila, PTA Casa Grigore (terţ)Dăeşti09:00 - 17:00
PTA Olteni 2, PTA Fabrica Mobilă Alson (terţ)Bujoreni09:00 - 17:00
PTA Fedeleşoiu 1, PTA Fedeleşoiu 2, PTAB Sâmbotin 2, 
PTA IAS Dăeşti, PTA Stifu, PTCZ Fabrică Mobilă Corom 
(terţ), PTA Garaj Auto Sâmbotin (terţ), PTA Mobilă 
Dăeşti (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

LEA JT Drăgoeşti 2 - circuitul 2Drăgoeşti09:00 - 13:00

PTAB Bălceşti CentruBălceşti11:00 - 14:00

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 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. 

19.01

Trafo 1 PTCZ 8 Crişan II - Str. Aleea LalelelorSlatina08:00 - 12:00
Trafo 2 PTCZ 8 Crişan II - Str. Aleea LalelelorSlatina12:00 - 16:00
CEL 20 kV T1 - PTCZ Zootehnie Stoicăneşti - Str. 
Magaziilor

Stoicăneşti08:00 - 12:00

CEL 20 kV T2 - PTCZ Zootehnie Stoicăneşti - Str. 
Magaziilor

Stoicăneşti12:00 - 16:00

PTA 3 Negreni circuit 2 - Str. IsăroaiaNegreni08:45 - 15:30
PTA CFR GrozăveştiComuna 

Drăghiceni - 
Sat Grozăveşti

09:00 - 17:00

PTA 6 Moară Stoicăneşti-Strada MoriiStoicăneşti09:00 - 12:00
PTA 2 Moară SeacaSeaca13:00 - 16:00
PTA SMA PietrişuCurtişoara-

Sat Pietrişu
09:00 - 17:00

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

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

PTCZ Policlinica circuit 6 - Str. GladioleiSlatina08:45 - 15:30
PTA 1 Bistriţa Nouă-Strada Moruneşti nr 18 ABistriţa 

Nouă
09:00 - 16:00

PTA 2 Giuvărăşti-Strada LungăGiuvărăşti10:00 - 16:00

7 indieni, depistaţi cu şedere 
ilegală în Dolj

Poliţiştii din cadrul Serviciului 
pentru Imigrări al Judeţului Dolj 
au desfăşurat o acţiune pe linia 
combaterii şederii ilegale şi a muncii 
nedeclarate a străinilor pe teritoriul 
României. Șapte bărbaţi din India, 
cu vârste cuprinse între 28 şi 44 de 
ani, au fost depistaţi în situaţii ilegale.

„La data de 10 ianuarie a.c., 
poliţiştii de imigrări din Dolj, împreună 
cu poliţiştii din cadrul Serviciului de 
Ordine Publică Dolj, au desfăşurat o 
acţiune pe linia prevenirii şi combaterii 
şederii ilegale şi a muncii nedeclarate 
a străinilor, pe raza de competenţă.

În urma acţiunilor întreprinse, la o 
societate comercială au fost depistaţi 
cu şedere ilegală şapte bărbaţi, cu 
vârste cuprinse între 28 şi 44 de ani, 
toţi din India”, potrivit unui comunicat 
de presă al poliţiei.

Potrivit sursei citate, aceştia au 
intrat legal în România, în scop de 
angajare în muncă, însă la expirarea 
dreptului de şedere nu au părăsit 

teritoriul ţării noastre.
Ca urmare a celor constatate, 

pe numele acestora au fost emise 
decizii de returnare cu termen de 
plecare voluntară de 15 de zile 
de pe teritoriul României şi au 
fost sancţionaţi contravenţional cu 
avertisment, în conformitate cu 
O.U.G nr. 194/2002 privind regimul 
străinilor în România, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, în cinci cazuri, 
la ieşirea din ţară va fi instituită şi 
măsura interzicerii intrării în România, 
pentru o perioadă de 6 luni, în 
conformitate cu acelaşi act normativ.

Totodată, reprezentantul societăţii 
comerc ia le  a fost  sancţ ionat 
contravenţional cu amendă în 
valoare totală de 70.000 de lei, în 
conformitate cu prevederile O.G. nr. 
25/2014 privind încadrarea în muncă 
şi detaşarea străinilor pe teritoriul 
României (primirea la muncă pe 
teritoriul României a unui străin cu 
şedere ilegală, cu sau fără contract 
individual de muncă încheiat în formă 
scrisă, se sancţionează cu amendă 
de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru 
fiecare persoană identificată).
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Gică Popescu spune că este tratat urât la 
Craiova: „Publicul a uitat”

Gică Popescu este unul dintre 
cei mai mari fotbaliști care au jucat 
la Craiova. „Baciul”, fost căpitan al 
Barcelonei, spune că cei mai frumoși 
ani ai carierei i-a petrecut în Bănie. 
Nu în Spania, nu în Anglia sau Olanda. 
Totuși, acesta nu mai este atât de 
iubit la Craiova, din cauza faptului că 
a îmbrăcat tricoul celor de la Dinamo 
București.

Popescu nu înțelege de ce 
suporterii craioveni sunt atât de 
supărați pe el, iar pe Cămătaru sau 
Balaci i-au iertat cu ușurință, chiar 
dacă și cei doi au fost la Dinamo.

„Poate cei mai frumoși ani ai mei ca 
jucător, ca și dragoste a suporterilor, 
au fost anii ’88-90, când m-am întors 
de la Steaua și am jucat acei doi ani 
de zile pentru Universitatea Craiova. 
Din păcate, la Craiova, publicul a uitat 
de acele momente. Nu sunt primit cu 

prea multă căldură când merg acolo.
Este mult mai mult decât se vede. 

Cred că este o chestiune forțată. 
Înnebunesc cu această prostie, că 
‘ai fost la Craiova, ai jucat la Dinamo 

trei luni de zile, trădătorule’. Au 
fost jucători uriași de la Craiova, 
Cămătaru a jucat doi ani de zile la 
Dinamo, Balaci un sezon și nu s-a 
întâmplat nimic. Ce este straniu, că 

nu se cântărește cu aceeași unitate 
de măsură. De fiecare dată când 
merg acolo, ‘trădătorule, trădătorule’. 
E puțin artificială chestia asta”, a spus 
Gică Popescu la sport.ro.

Cel mai ascuns secret al Cameliei Potec! De ce nu 
a mai înotat deloc din 2021

Campioana olimpică de la Atena, 
acum managerul Federației Române 
de Natație, a evitat să mai intre în 
bazin de la decesul tatăl ei, survenit 
în urmă cu aproape doi ani.

De la 7 ani s-a simțit perfect în 
apă, iar performanțele în natație 
au venit natural. Camelia Potec, 
multipla campioană europeană și 
medaliată cu aur la JO de la Atena, 
n-a mai înotat în bazin de aproape 
doi ani. Motivul este unul de suflet: 
durerea pricinuită de decesul tatălui 
ei a împiedicat-o să mai facă ceea ce 
iubea atât de mult.

În vara lui 2021, atunci când ea 
era la Jocurile Olimpice de la Tokyo 

alături de delegația țării noastre, a 
aflat că tatăl ei, Grigore, a suferit un 
infarct și nu s-a mai putut face nimic 
pentru a-l salva.

„Din păcate, nu am reușit să mă 
mai ating de un bazin și să înot din 
momentul în care a decedat tatăl 
meu și am simțit că am pierdut o 
mare bucată din sufletul meu. Tatăl 
meu este cel care m-a învățat să 
înot, el mi-a insuflat această dragoste 
de apă, el mi-a cumpărat primul 
abonament la înot” - Camelia Potec, 
managerul Federației Române de 
Natație și Pentatlon Modern.

După luni de doliu și suferință, 
șefa natației românești este convinsă 

că a venit momentul să revină în 
bazin.

„Am stat departe, am încercat 
să acopăr această durere prin multă 
muncă, fără a simți această tristețe. 
Acum sunt puțin mai conștientă că 
și-ar fi dorit să mă întorc să înot în 
bazin și să mă vadă fericită, pentru 
că aceasta a și fost motivul pentru 
care m-a dus spre bazin. Sigur nu ar 
fi fericit să știe că eu stau departe 
de bazin doar pentru că sunt tristă 
că el nu mai este printre noi, așa că 
o să revin în bazin” - Camelia Potec, 
managerul Federației Române de 
Natație și Pentatlon Modern.

Din vara lui 2021, atunci când 
părintele ei s-a stins la doar 67 de 
ani, Camelia a încercat să-și ascundă 
durerea dedicându-se jobului și 
familiei.

„Niciodată nu am asociat partea 
personală cu cea profesională. 
Performanțele sportivilor și tot ce 
se întâmplă la birou sunt lucruri 
pentru care am muncit toți, ne-am 
adus aportul fiecare pe bucățica lui, 
așa cum a putut și a știut, așa că nu 
amestec lucrurile. Este însă adevărat 

că m-am dedicat mai mult în ultima 
perioadă părții profesionale, iar când 
am ajuns acasă Caelia a avut grijă să 
mă facă să nu mă gândesc la sufletul 
meu și la ceea ce am simțit de când 
l-am pierdut pe tata” - Camelia Potec, 
managerul Federației Române de 
Natație și Pentatlon Modern.

Camelia Potec are grijă ca 
amintirea tatălui ei să rămână vie, 
atât pentru ea, cât și pentru fiica sa, 
Caelia, în vârstă de 4 ani.

„Am acceptat că tata nu mai este 
aici, știu că nu a depins de nici unul 
dintre noi ce s-a întâmplat cu el, nu 
am ce să-mi reproșez și încerc să-l 
păstrez viu în amintirea mea și a fiicei 
mele. O dată la 2-3 săptămâni ne 
uităm la pozele și la filmulețele cu tata 
și tot așa, o dată la două săptămâni, 
mergem la munte, acolo unde tata a 
construit o casă pentru noi și la care, 
în trecut, ajungeam destul de rar. 
Acum însă mergem des, pentru că 
acolo el este înmormântat” - Camelia 
Potec, managerul Federației Române 
de Natație și Pentatlon Modern.

SPORTS NET
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Markovic de la CSU se compară cu 
brazilianul Ronaldo: „El era cel mai 

bun, nu? Așa sunt și eu”

Jovan Markovic a fost folosit 
titular de Eugen Neagoe, în primul 
meci amical disputat de CSU Craiova. 
Atacantul nu a marcat. Golurile 
oltenilor au fost înscrise de Ante 
Roguljic, Raul Silva și Rivaldinho. 
Totuși, la finalul meciului, tânărul 
fotbalist s-a declarat mulțumit de joc 
și speră să fie chemat la naționala 
României.

„A fost un meci bun, un meci de 
pregătire, pe care l-am câștigat și 
sperăm să ne pregătim cât mai bine 
și în următoarele meciuri. Așa e la 
fotbal, ne mai zgâriem, ne mai lovim, 
te ridici și mergi mai departe. Joci și 
pe ploaie, pe zăpadă, căldură. Ne-am 
pregătit bine cu toții. E foarte bine, 
mă înțeleg foarte bine cu el, este un 
antrenor foarte bun și sper să facem 
treabă împreună. Vreau să joc cât mai 
mult, să marchez cât mai mult și să 
câștigăm cât mai multe meciuri ca să 

ne clasăm cât mai sus. La națională, 
dacă decide Mister să mă ia, eu sunt 
binevenit, dacă am convins. Vreau 
să câștig un campionat, o Cupă 
cu Universitatea și când o să vină 
momentul, o să plec”, a spus jucătorul 
Craiovei.

Contestat în mai multe rânduri 
pentru greutatea lui, Markovic nu este 
complexat de acest lucru și spune 
că s-a întors din vacanță cu 200 de 
grame în plus. Mai mult decât atât, 
atacantul s-a comparat cu brazilianul 
Ronaldo, care avea și el probleme cu 
greutatea.

„Am 200 de grame în plus. Serios. 
Poate să mă critice non stop, nu mă 
afectează. Dacă mă afectau, mă 
lăsam de mult. (Întrebare: Știi că și 
brazilianul Ronaldo era mai grăsuț?) 
Și el era cel mai bun, nu? Așa sunt și 
eu. Eu mă simt foarte bine, tot timpul 
m-am simțit bine, dar ei tot timpul 
mă critică, dar asta e treaba lor”, a 
mai spus Jovan Markovic, conform 
DigiSport.

CSU Craiova l-a adus în 
probe pe „Mamut 2”

Eugen Neagoe are nevoie de 
întăriri, dacă vrea să-i ducă pe 
alb-albaștri cât mai aproape de 
câștigarea titlului. Mihai Rotaru l-a 
adus în Bănie pe Alexandru Ișfan, 
pregătește transferul lui fundaș 
stânga și i-a adus noului antrenor un 
fotbalist în probe.

Este vorba despre Badelj, un 
fundaș central croat în vârstă de 19 
ani. Acesta a jucat pentru Craiova în 
amicalul cu Kecskeméti TE, câștigat 

de olteni cu scorul de 3-1. Când l-au 
văzut pe apărător, unii suporteri ai 
clubului patronat de Rotaru și-au 
amintit de un alt croat care a ajuns în 
Bănie, în 2020, Ivan Mamut. Totuși, 
posturile celor doi sunt total diferite.

Atacantul nu a rezistat prea mult 
la CSU. Acesta a fost lăsat să plece 
la FCSB. Nici acolo nu a impresionat, 
iar acum a ajuns să joace în Malaezia.

Cătălin ANGHEL

Neagoe a ales noul căpitan 
de la CSU Craiova

Nicușor Bancu s-a accidentat 
grav, înainte de finalul anului 2022. 
Căpitanul alb-albaștrilor va lipsi mai 
multe luni, timp în care șefii clubului 
caută să transfere un fundaș stânga, 
pentru a acoperi locul lăsat liber de 
fotbalistul de națională.

Eugen Neagoe și-a ales deja un 
nou căpitan. În absența lui Bancu, 
Andrei Ivan va fi jucătorul care va 
purta banderola, la CSU Craiova. La 

rând, după atacant, sunt Screciu și 
Vătăjelu.

„Le-am spus băieților că e decizia 
mea. Cât timp e Bancu accidentat, 
Ivan va fi căpitan. Apoi, urmează 
Screciu și Vătăjelu. Ei sunt căpitanii. 
M-a impresionat Ivan prin tot ce a 
făcut la antrenamente. A fost serios, 
ca toți băieții, de altfel”, a transmis 
Eugen Neagoe.

Cătălin ANGHEL
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Neagoe debutează cu victorie 
pe banca CSU Craiova

Eugen Neagoe a debutat cu o 
victorie pe banca celor de la CSU 
Craiova. Oltenii s-au impus în primul 
amical din Turcia, scor 3-1, în fața 
celor de la Kecskeméti TE. Pentru 
formația din Bănie au marcat Roguljic, 
Rivaldinho și Silva.

Echipa de start: 21. Popescu - 
27. Martic, 25. Găman, 3. Mitrea, 
5. Vătăjelu - 4. Crețu, 6. Screciu, 
16. Nistor - 7. Cîmpanu, 9. Ivan, 
20. Markovic. Rezerve: 1. Lazar, 33. 
Hanca, 2. Papp, 34. Silva, 32. Benga, 
23. Căpățînă, 8. Mateiu, 24. Roguljic, 
31. Ișfan, 37. Danciu, 17. Rivaldinho, 
19. Koljic. Antrenor: Eugen Neagoe.

Pentru CSU Craiova au mai rămas 

doar două partide de pregătire în 
cantonamentul din Turcia. Ambele 
vor fi disputate pe 15 ianuarie, 

cu Slask Wrocław (Polonia) și cu 
Partizan Belgrad (Serbia). Ulterior, 
alb-albaștrii lui Neagoe vor reveni 

în țară și vor face ultimele pregătiri 
pentru reînceperea campionatului 
intern.

Alb-albaștrii l-au făcut fericit pe Neagoe: „Au făcut un efort 
mare, așa cum le-am cerut”

CSU Craiova s-a mișcat bine în 
primul joc amical din această iarnă, 
iar Eugen Neagoe s-a declarat 
încântat de ce a văzut pe teren. Noul 
antrenor din Bănie își dorea să vadă 
mai multe goluri, dar a apreciat faptul 
că elevii lui au făcut pressing și au 
stat mult în terenul advers.

„Sunt mulțumit, a fost un test 
reușit. Jucătorii s-au achitat de 
sarcini, am avut foarte multe 
momente în care am făcut un joc 
așa cum ne dorim, ofensiv, am stat 
mult în terenul adversarului. Am făcut 
pressing, am recuperat multe mingi, 
ne-am creat multe ocazii. Puteam să 
marcăm mai multe goluri, împotriva 
unei echipe bune, este pe locul doi 

în Ungaria. Băieții noștri au făcut un 
efort mare, așa cum le-am cerut”, a 
spus tehnicianul Craiovei, după meci.

Eugen Neagoe a vorbit și despre 
Alexandru Ișfan, jucătorul transferat 
recent de CSU Craiova. Antrenorul 
speră să îl vadă pe mijlocaș, cât 
mai repede, la naționala mare a 
României.

„Sigur, este primul joc al lui Ișfan, 
a jucat 45 de minute. Ușor, ușor, 
se va integra. Este un jucător cu 
calități foarte bune, este tânăr. Face 
parte din naționala de tineret. Sper 
ca, prin evoluțiile lui, să ajungă la 
prima reprezentativă”, a mai declarat 
Neagoe.

Cătălin ANGHEL

Cei mai buni 4 fotbaliști de 
la CSU s-au accidentat!

Eugen Neagoe a a juns în 
cantonamentul din Turcia fără cei mai 
importanți fotbaliști din lotul CSU. 
Căpitanul Nicușor Bancu și decarul 
Ștefan Baiaram s-au accidentat grav 
și vor lipsi mai mult timp. Chiar în 
primul meci amical, antrenorul a mai 
primit două lovituri. Alți doi titulari 
s-au accidentat.

Andrei Ivan și Alexandru Crețu, 
cei mai buni marcatori de la CSU 
Craiova, s-au accidentat în prima 
repriză a duelului dintre olteni și 
Kecskeméti TE. Aceștia au acuzat 
dureri în zona gleznei după ce au 
călcat strâmb.

Cătălin ANGHEL


