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Doljean reținut după ce a 
agresat fizic doi tineri

Polițiştii doljeni au reținut, pentru 
24 de ore, un tânăr de 25 de ani, 
din comuna Desa, fiind bănuit că a 
agresat fizic doi tineri de 24 şi 25 de 
ani. De asemenea, tot în acea noapte, 
agresorul ar fi condus un autoturism 
pe drumurile publice din localitate, 
deşi avea permisul suspendat.

„În noaptea de 01 ianuarie a.c., 
tânărul, aflându-se la un eveniment 
privat în comuna Desa, ar fi agresat 
fizic doi tineri de 24 şi 25 de ani, 
participanţi la eveniment şi le-ar fi 
adresat acestora ameninţări cu acte 

de violenţă, provocând o stare de 
temere persoanelor prezente. De 
asemenea, din cercetări a rezultat 
faptul că, în noaptea respectivă, 
acesta ar fi condus un autoturism pe 
drumurile publice din localitate, deşi 
are suspendat dreptul de a conduce 
vehicule pe drumurile publice”, spun 
polițiştii.

În urma cercetărilor efectuate 
şi a probatoriului administrat, 
poliț işti i l-au reținut pe tânăr, 
pentru 24 de ore, sub aspectul 
săvârşirii infracţiunilor de lovirea 
sau alte violenţe, ameninţare, 
tulburarea ordinii şi liniştii publice 
şi conducerea unui vehicul fără a 
poseda permis de conducere, acesta 

fiind introdus în Centrul de Reținere 
şi Arestare Preventivă din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean 
Dolj.

Joi, acesta va f i  prezentat 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Calafat în vederea luării unei măsuri 
preventive.

Accident mortal pe DN 6
O femeie de 69 de ani a decedat, 

joi dimineața, în urma unui accident 
rutier care a avut loc pe DN 6, în 
localitatea Răcarii de Sus.

„În dimineaţa zilei de 12 ianuarie 
a.c., ora 06:33, poliţiştii Poliţiei 
Oraşului Filiaşi au fost sesizaţi cu 
privire la producerea unui accident 
rutier pe DN 6, în localitatea Răcarii de 
Sus. Polițiştii deplasați la fața locului 
au constatat faptul că, un bărbat de 

52 de ani, din oraşul Filiaşi, în timp ce 
conducea un autoturism pe DN 6, în 
localitatea Răcarii de Sus, din direcţia 
Filiaşi către Craiova, ar fi surprins şi 
accidentat o femeie de 69 de ani, 
din aceeaşi localitate, ce se deplasa 
pe partea carosabilă în calitate de 
pieton”, spun reprezentanții IPJ Dolj.

În urma evenimentului rutier, 
femeia a decedat.

Conducătorul autoturismului a 

fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultatul fiind negativ.

În cauză, a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul  săvârş ir i i 
infracţiunii de ucidere din culpă, 

cercetările fiind continuate pentru 
stabilirea cu exactitate a împrejurărilor 
în care a avut loc evenimentul.

Eliza RADU

Craiova. O dubă 
frigorifică s-a răsturnat 

pe Calea Bucureşti

Un bărbat din judeţul Caraş-
Severin s-a răsturnat cu duba 
frigorifică pe DN 65F, Centura de 
Nord a Craiovei, la intersecția cu 
strada Calea Bucureşti. În imagini se 
poate vedea cum carnea din dubă s-a 
împrăştiat peste tot.

„În dimineața zilei de 12 ianuarie 
a.c., poliţiştii Biroului Rutier Craiova au 
fost sesizaţi cu privire la producerea 
unui eveniment rutier pe strada Calea 

Bucureşti, în municipiul Craiova.
Polițiştii deplasați la fața locului 

au constatat faptul că, un bărbat 
din judeţul Caraş-Severin, în timp ce 
conducea o autoutilitară frigorifică 
pe DN 65F, Centura de Nord a 
Craiovei, la intersecția cu strada 
Calea Bucureşti, boxul frigorific al 
autoutilitarei s-a desprins căzând pe 
carosabil”, potrivit IPJ Dolj.

Claudia GROSU
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PUBLICITATE

Restricție de gabarit pentru 
pasajul din Goranu

Direcția Administrării Domeniului 
Public din cadrul Primăriei Râmnicu 
Vâ l cea  a  f i na l i za t  monta rea 
indicatoarelor rutiere de restricționare 
a gabaritului pe pasajul superior de 
cale ferată de pe strada Straubing 
din Goranu pentru autovehiculele cu 
înălțimea mai mare de 3,5 m.

În baza avizelor necesare din 
partea autorităților competente, 
au fost montate aproximativ 30 de 
indicatoare rutiere care îi avertizează 
pe șoferii mașinilor de mare gabarit 
- înainte de intra pe această cale 
de circulație (care se suprapune 
cu DJ703F), dar și pe parcurs, în 
intersecții unde pot întoarce - asupra 
restricțiilor ce vizează pasajul de pe 
strada Straubing. Luni, 16 ianuarie, 
la capetele acestei structuri vor fi 
montate și limitatoarele de înălțime 
de 3,5 m prevăzute cu grindă flexibilă.

Potrivit gazetavalceana.ro, decizia 
de montare a limitatoarelor de gabarit 

sursa foto: gazetavalceana.ro

a fost luată în urma unei reuniuni a 
Comitetului Local pentru Situații de 
Urgență convocată anul trecut de 
primarul Mircia Gutău ca urmare a 
afectării pasajului superior de cale 
ferată de pe strada Straubing de 
alunecările de teren din zonă. Pasajul 
se află în administrarea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. 
şi face parte din investiţia „Linie 
de cale ferată Vâlcele - Râmnicu 
Vâlcea”, fără un termen precis de 
realizare, dar şi fără posibilitatea 
de a fi transmis autorităţilor locale 
în vederea executării unor lucrări 
de punere în siguranţă, așa cum 
s-a răspuns în scris Municipalității 
Râmnicului la adresele făcute către 
CNCF.

În aceste condiții, singura cale de 
acțiune a administrației locale pentru 
asigurarea securității cetățenilor și 
conducătorilor autoturismelor care 
tranzitează pasajul a fost aceea de 
limitare a gabaritului mașinilor care, 
coroborată cu restricția de viteză de 
10 km/h, să stopeze deteriorarea 
acestei structuri.

ANUNT PUBLIC
Privind Decizia de emitere a autorizatiei integrate de mediu 

revizuita

A.P.M. Dolj anunta publicul interesat cu privire la luarea deciziei de 
emitere a autorizatiei integrate de mediu revizuita, pentru activitatea 
incadrata conform Anexei 1, din Legea nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale, cu modificarile si completarile ulterioare, la punctul 1.1. 
Arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala 
egala sau mai mare de 50 MW si desfasurata de catre operatorul SC 
GETEC Servicii Energetice SRL la punctul de lucru din comuna Podari, 
sat Podari, str. Aleea I Dunarii, nr. 3A, jud. Dolj.

Proiectul autorizatiei integrate de mediu revizuite si informatiile 
privind potentialul impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul 
si pe site-ul A.P.M Dolj: http://apmdj.anom.ro.

Observatiile fundamentate ale publicului se primesc zilnic, in scris, 
prin fax: 0251 419 035 si la adresa de mail APM Dolj: office@apmdj.
anpm.ro in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului in mass 
media. 

ACTUALITATE | ANAF a publicat o broșură 
online din care contribuabilii învață cum și unde 

pot plăti taxele și impozitele

Contribuabilii sunt îndrumați 
de Fisc cu ajutorul unei broșuri 
online atunci când au dificultăți 
la plata taxelor.

„Cum și unde ne putem plăti 
obligați i le f iscale” se numește 
broșura publicată pe portalul ANAF 
la rubrica Asistență contribuabili/
Servicii oferite contribuabililor.

Aceasta poate fi accesată pe 

https://static.anaf.ro/static/10/
Anaf/AsistentaContr ibuabi l i_r/
Brosura%20plati_v2023.pdf.

B roșu ra  „Cum ș i  unde  ne 
putem plăti obligați i le f iscale” 
listează și explică mijloacele prin 
care contr ibuabi l i i  pot achi ta 
către ANAF impozitele, taxele, 
con t r ibu ț i i l e ,  p recum ș i  a l te 
sume datorate bugetului general 
consolidat, respectiv:

• cu cardul bancar sau numerar, 
la casieriile Trezoreriei Statului;

•  c u  c a r du l  b an c a r,  p r i n 
intermediul platformelor Spațiu 
Privat Virtual și Ghișeul.ro;

• prin virament bancar;
• prin ordin de plată multiplu 

electronic;
•  cu  manda t  poș t a l ,  p r i n 

intermediul oficiilor poștale.
De asemenea, broșura conține 

și explicații suplimentare privind 
„numărul de evidență a plății”: 
de către cine și cum este utilizat, 

precum și în ce documente se 
regăseș te  sau  cum poa te  f i 

solicitat.
Vera IONESCU
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	 Preşedintele	Consiliului	Judeţean	Dolj,
	 în	temeiul	art.	179	alin.	(1)	și	alin.(2)	lit.	a),	art.182	alin.(1)	și	art.	196	alin.(1)	lit.b)	din	Ordonanța	de	Urgență	a	Guvernului	nr.57/2019	privind	

Codul	administrativ,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,

D I S P U N E:

 Art.1. Se	convoacă	Consiliul	Judeţean	Dolj	în	ședință	ordinară,	care	se	va	desfășura	cu	participare	fizică,	în	data	de	17.01.2023,	ora	14.00	în	
Sala	de	ședințe	nr.1	a	Consiliului	Județean	Dolj,	Calea	Unirii	nr.19,		Craiova,		județul	Dolj.

      Art.2. Proiectul	ordinii	de	zi	a	ședinței	ordinare	a	Consiliului	Județean	Dolj	din	data	de	17.01.2023	este	 înscris	 în	anexa	care	face	parte	
integrantă	din	prezenta	dispoziție.

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

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

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

            NR. 13                                                    Emisă astăzi, 12.01.2023

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

             Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr. 13/2023

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

din data de 17.01.2023

1.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	organizării	rețelei	școlare	de	învățământ	special	din	județul	Dolj	pentru	anul	școlar	2023-2024	(comisia	
nr.4)
2.	 Proiect	de	hotărâre	privind	repartizarea	cotei	din	impozitul	pe	venit	în	valoare	de	38.176	mii	lei	reprezentând	fond	la	dispoziția	consiliului	

județean,	pe	unități	administrativ-teritoriale,	pe	anul	2023	și	repartizarea	pe	unități	administrativ-teritoriale	a	estimărilor	pe	anii	2024-2026	a	sumelor	
defalcate	din	taxa	pe	valoarea	adăugată	pentru	echilibrarea	bugetelor	locale	și	a	cotelor	defalcate	din	impozitul	pe	venit	(comisia	nr.1)
3.	 Proiect	de	hotărâre	privind	repartizarea	sumelor	defalcate	din	taxa	pe	valoarea	adăugată	pentru	finanțarea	cheltuielilor	privind	drumurile	

județene	și	comunale,	pe	unități	administrativ-teritoriale,	pe	anul	2023	și	estimările	pe	anii	2024-2026	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.2)
4.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	cofinanțării	proiectului	”Sprijin	pentru	pregătirea	aplicației	de	finanțare	și	a	documentațiilor	de	atribuire	

pentru	proiectul	regional	de	dezvoltare	a	infrastructurii	de	apă	și	apă	uzată	în	județul	Dolj,	în	perioada	2021-2027”	din	cadrul	Programului	Operațional	
Infrastructură	Mare	2014-2020	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.2)
5.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	modificării	statului	de	funcții	pentru	Spitalul	de	Pneumoftiziologie	Leamna	(comisia	nr.4	și	comisia	nr.5)
6.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	modificării	statului	de	funcții	pentru	Spitalul	Orășenesc	”Așezămintele	Brâncovenești”	Dăbuleni	(comisia	

nr.4	și	comisia	nr.5)
7.	 Proiect	de	hotărâre	privind	modificarea	anexei	la	Hotărârea	Consiliului	Județean	Dolj	nr.263/2022	privind	stabilirea	salariilor	de	bază	pentru	

funcțiile	contractuale	din	cadrul	Direcției	Județene	de	Servicii	Publice	și	Utilități	Dolj	(comisia	nr.3	și	comisia	nr.5)
8.	 Proiect	de	hotărâre	pentru	completarea	Anexei	1	 la	Hotărârea	Consiliului	Județean	Dolj	nr.365/16.12.2022	privind	aprobarea	 tarifelor	de	

utilizare	pentru	mijloace	auto	și	utilaje	proprii	din	dotarea	S.P.L.D.P.	DOLJ	S.A.	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.3)
9.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	studiului	de	oportunitate	întocmit	în	vederea	concesionării	terenului	în	suprafață	totală	de	108.000	mp,	

aflat	în	domeniul	public	al	Județului	Dolj,	situat	în	Calea	București	nr.325A	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.6)
10.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aderarea	Unității	Administrativ	Teritoriale	–	Județul	Dolj	la	constituirea	Rețelei	Economice	a	Regiunilor	celor	Trei	

Mări	(comisia	nr.6)
11.	 Proiect	de	hotărîre	privind	încheierea	Contractului	de	parteneriat	pentru	constituirea	”Consorțiului	Regional	Integrat	pentru	Învățământul	Dual	

Craiova”	(comisia	nr.4)
12.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	Planului	de	investiții	al	S.C.	Compania	de	Apă	Oltenia	S.A.	aferent	activelor	date	în	administrare	sau	

concesiune,	cu	finanțare	din	Fondul	Întreținere,	Înlocuire,	Dezvoltare,	pentru	anul	2023	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.3)
13.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	Planului	de	acțiune	în	domeniul	drogurilor	al	județului	Dolj,	pentru	perioada	2022-2026	(comisia	nr.6)
14.	 Diverse	-	interpelări

CONSILIUL	JUDEȚEAN	DOLJ
PREŞEDINTE

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință ordinară
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Aparatură nouă la Spitalul 
Orășenesc Turceni

Pacienții Spitalului Orășenesc 
Turceni vor beneficia de încă patru 
noi aparate de ultimă generație 
care au ajuns în posesia cadrelor 
medicale. Aparatura medicală care 
a fost achiziționată face parte din 
echipamentele și dotările ce vor putea 
fi obținute în urma unui proiect în 
valoare de 2 milioane de euro, accesat 
de unitatea medicală.

„Încă o parte din echipamentele și 
dotările cuprinse în proiectul în valoare 
de peste 2 milioane de euro au ajuns 
la unitatea spitalicească din orașul 
Turceni: Computer Tomograf 32 slice, 
Stație de sterilizare centrală, Aparat 
radiologie digital, Aparat Radiologie 
Mobil tip C-arm. Computerul tomograf 
și stația de sterilizare centrală sunt 
instalate în spații special amenajate 
pentru acest tip de aparatură”, a 
transmis primarul interimar al orașului 

Turceni, Lucian Mărgineanu, potrivit 
pandurul.ro.

În ultimii ani, Spitalul Orășenesc 

Turceni a beneficiat de ample lucrări 
de renovare. De asemenea, secțiile 
unității medicale au fost dotate cu 

aparatură modernă care să vină în 
sprijinul actului medical prestat de 
angajații unității în folosul pacienților.

Inaugurarea bazinului 
de înot de la Târgu Jiu, 

reprogramată

Inaugurarea bazinului de înot de 
la Târgu Jiu, construit de Compania 
Națională de Investiții, nu va mai 
avea loc în această lună. Cauza o 
reprezintă modificarea programului 
sportivei Denisa Tâlvescu, care va 
inaugura bazinul.

Evenimentul are un nou termen, 
și anume luna martie a acestui an. 
Primarul municipiului Târgu Jiu, 
Marcel Romanescu, va propune ca 
bazinul de înot să poarte numele 
campioanei la canotaj, Denisa 

Tâlvescu. Această decizie va fi luată 
în şedinţa de Consiliu Local:

„Mă interesează ca la inaugurare 
să fie prezentă Denisa Tâlvescu. 
Din punctul meu de vedere este 
reprezentativă pentru sportul pe apă, 
pentru întreaga Românie, nu numai 
pentru județul Gorj. Iar bazinul de 
înot îi va purta numele”, a spus edilul. 
Bazinul va funcţiona după un anumit 
regulament. Prioritate au copiii şi 
elevii.

Claudia GROSU

Patron gorjean, condamnat 
la închisoare după ce a fost 

prins beat la volan
Administratorul unei societăți 

din comuna Mușetești, Gorj, a fost 
condamnat la 2 ani de închisoare, 
cu suspendare, după ce a fost prins 
beat la volanul unui autoturism, pe 
un drum public. Totul a avut loc în 8 
noiembrie 2020, pe un drum sătesc 
din comuna Mușetești.

Polițiștii au fost alertați de un alt 
conducător auto, după ce șoferul 
turmentat era să acroșeze două 
persoane cu autoturismul pe care îl 
conducea.

„Inculpatul a încercat să plece cu 
autoturismul din locul în care a fost 
depistat, fapt pentru care lucrătorii 
de poliție au procedat la încătușarea 
acestuia. Deoarece conducătorul 
auto emana halenă alcoolică, acesta 
a fost testat cu aparatul etilotest, 
marca Drager, rezultatul înregistrat 
la ora 18:11, fiind de 0,97 mg/l 
alcool pur în aerul expirat”, se arată 
în hotărârea Judecătoriei Târgu Jiu, 
potrivit pandurul.ro.

În fața instanței, acesta nu a 
recunoscut fapta reținută în sarcina 

sa.
„Fiind audiat, inculpatul a declarat 

că, în data de 08.11.2020, în jurul 
orei 18:00, se afla în autoturismul 
marca Volkswagen Passat, pe o uliță 
neasfaltată, la circa 100 de metri de 
drumul comunal 5A, împreună cu 
unchiul său unde o aștepta pe mama 
sa pentru a conduce autovehiculul, 
moment în care la fața locului s-a 
prezentat un echipaj de poliție”, 
se mai arată în documentul de la 
instanță.

Magistrații au dispus suspendarea 
executării pedepsei cu închisoarea 
sub supraveghere şi au stabilit 
un termen de supraveghere de 3 
ani. În plus, patronul imprudent a 
fost obligat să presteze muncă în 
folosul comunităţii în cadrul primăriei 
localității de domiciliu, pe o perioadă 
de 80 de zile lucrătoare. Hotărârea 
Judecătoriei Târgu Jiu din 5 ianuarie 
nu este însă definitivă și poate fi 
contestată.

Claudia GROSU
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Slatina. Profesori premiați la 
„Gala Laureaților”

Consi l iu l  Loca l  ș i  Pr imăr ia 
municipiului Slatina organizează 
„Gala Laureaților”, manifestare 
care își propune să evidențieze 
cele mai importante momente și 
performanțele remarcabile obținute 
de s lăt ineni în anul anter ior, 
rezultatele înregistrate de către 
aceștia în activitate contribuind la 
dezvoltarea municipiului.

Potrivit gazetaoltului.ro, în cadrul 
evenimentului, vor fi acordate premii  
profesorilor care au pregătit elevii cu 
performanţe în anul 2021/2022.

Marele Premiu - se acordă premiul 
în valoare de 1.000 lei / persoană, 
profesorilor îndrumători ai căror 
elevi au obţinut premii la cupele / 
concursurile școlare internaţionale:

Marele Premiu - Medalie de aur
1. Perianu Marius - Centrul 

Judeţean de Excelenţă - profesor 
îndrumător al elevilor Bolborea Radu, 
Gîrniță Laurențiu, Bilauschi Simina 
Gabriela, Popa Luca Teodor, Rizea 
Niță Theodor Andrei, Dinu Mihai, 
medaliați la Mathematical Grammar 
School Cup Belgrad - Serbia;

2. Năsui Mariana - Centrul Judeţean 
de Excelenţă - profesor îndrumător 
al elevilor Lidia Popa, Mateescu 
Matei Bogdan, Cristea David Andrei, 
medaliați la Mathematical Grammar 
School Cup Belgrad - Serbia;

3. Liță Angela - Colegiul Național 
„Ion Minulescu” - profesor îndrumător 
al elevilor Cărnaru Annellise Maria 
Cornelia, Bolborea Radu Ionuț, 
Neagoe Raisa Andreea și Dinu Mihai, 
medaliați la Concursul științific 
Olimpiada „BeSafeNet” 2022.

Mașină lovită de tren la 
Enoșești

Un bărbat de 68 de ani, din 
municipiul Caracal, a fost la un pas 
de o tragedie după ce autoturismul 
condus de acesta a fost lovit de 
un tren în localitatea Enoșești, 
județul Olt. Bărbatul n-ar fi oprit 
la trecerea la nivel cu calea ferată, 
deși semnalele de culoare roșie ale 
semaforului electric erau în funcțiune. 
Din fericire au existat doar pagube 
materiale. Trenul circula dinspre 
Slatina spre Craiova.

„Din primele verificări, polițiștii au 
constatat faptul că un bărbat, în vârstă 
de 68 de ani, din municipiul Caracal, 
județul Olt, în timp ce se deplasa pe 
Drumul Național 64, nu a oprit la 
trecerea la nivel cu calea ferată din 
localitatea Enoșești, deși semnalele de 
culoare roșie ale semaforului electric 

erau în funcțiune, și a intrat în coliziune 
cu un tren ce se deplasa pe direcția 
Slatina către Craiova.

În urma evenimentului, nu 
au existat victime omenești, fiind 
produse doar pagube materiale.

Conducătorul auto și mecanicul de 
locomotivă au fost testați cu aparatul 
etilotest, rezultatele fiind negative.

Pentru abaterea săvârși tă, 
conducătorul auto a fost sancționat 
contravențional cu amendă în 
valoare de 1.305 lei, iar, ca măsură 
complementară, polițiștii i-au reținut 
permisul de conducere, în vederea 
suspendării exercitării dreptului de a 
conduce autovehicule pe drumurile 
publice, pentru o perioadă de 120 
de zile”, potrivit IPJ Olt.

Alexandru NICA

Patru comune din Olt, 
bani prin PNRR

Patru comune din Olt vor primi 
bani de la Ministerul Dezvoltării , care 
finanțează 101 noi investiții, în 68 de 
localități din România, prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR).

Pentru Valu l  Renovăr i i ,  au 
fost aprobate 35 noi proiecte, în 
valoare totală de 375.555.315,44 
lei, depuse de 15 autorități locale 
pentru reabilitarea, modernizarea 
și eficientizarea energetică a unor 
instituții publice și a unor clădiri 
rezidențiale multifamiliale.

Pentru Fondul Local, au fost 
aprobate 66 de noi proiecte, în valoare 
totală de 321.016.442,31 lei, depuse 
de 53 de autorități locale, pentru 
proiecte care vizează reabilitarea 
și eficientizarea energetică a unor 
instituții publice, dezvoltarea unor 
sisteme inteligente de management 
urban prin instalarea unor sisteme 
inteligente de afișaj în stațiile de 
îmbarcare a călătorilor, construirea 
de locuințe nZEB plus pentru tineri 
și asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde prin amplasarea 
punctelor de încărcare a vehiculelor 
electrice.

Printre localitățile beneficiare 
se numără și patru comune din 
Olt. Este vorba de Brebeni, cu trei 

proiecte acceptate pentru finanțare 
(Reabilitare moderată a clădirii 
DISPENSAR UMAN din localitatea 
Brebeni, județul Olt - 804.188,03 lei, 
reabilitare moderată a clădirii Școala 
cls. I-IV Brebeni - 474.264,73 lei, 
reabilitare moderată a clădirii Stadion 
- 309.303,09 lei), Corbu (Creșterea 
eficienței energetice la Dispensarul 
uman, comuna Corbu, județul 
Olt - 871.203,69 lei) și Coteana 
(Creșterea eficienței energetice la 
Școala Gimnazială „Ion Conea”, 
Coteana, în comuna Coteana, județul 
Olt - 3.010.550,04 lei).

Alexandru NICA
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Alexandru Rafila: Nu introducem niciun 
fel de restricţii, avem doar recomandări

Ministrul Sănătăţii, Alexandru 
Rafila, spune că nu vor fi introduse 
niciun fel de restricţii în ţara noastră 
în contextul noului val de COVID-19 
din China.

Rafila a fost întrebat la TVR Info 
dacă există riscul reintroducerii de 
restricţii, în contextul discuţiilor legate 
de China şi de cei care călătoresc din 
această ţară în Europa.

„Nu. Una este să controlezi, de 
exemplu, fluxul de pasageri într-o 
zonă afectată de circulaţie intensă 
a tulpinii (de coronavirus - n.r.) 
şi altceva este să discuţii despre 
restricţii. Eu am spus foarte clar că 
nu introducem niciun fel de restricţii, 
avem doar recomandări”, a spus 
ministrul, potrivit Agerpres.

„Singurele, dacă vreţi, restricţii, 
dar aş pune ghilimele, sunt legate 
de activitatea din spitale în care 
personalul trebuie să fie echipat 
corespunzător, să poarte mască şi 
oricine vine în contact cu pacientul 
trebuie să facă acelaşi lucru ca să 

reducă riscurile pentru pacient. La fel, 
limitarea pentru o perioadă scurtă a 
vizitelor, poate două - trei săptămâni, 
în funcţie de situaţia locală, şi 
lucrul acesta, decizia managerului 
este generată de consultarea cu 
Direcţia de sănătate publică locală. 
Este o măsură obişnuită care se ia 
întotdeauna în timpul unei epidemii 
de gripă”, a explicat ministrul.

El a amintit că autorităţile române 
nu au declarat epidemie de gripă în 
această iarnă, având în vedere că 
acest demers ar duce la impunerea 
unor restricţii ca urmare a prevederilor 
legale adoptate în 2020.

„Nu am declarat epidemie de 
gripă. Dacă eram în urmă cu patru 
ani declaram epidemie. Între timp, a 
apărut un act normativ, la începutul 
anului 2020, o lege, 136, care 
introduce, atunci când se declară 
stare de epidemie, o serie întreagă de 
restricţii, cum ar fi izolarea obligatorie, 
carantina. Nu cred că sunt măsuri 
potrivite pentru perioada în care ne 
găsim. Nu sunt justificate nici din 
punct de vedere medical şi nu sunt 
justificate nici din punct economic şi 
social”, a spus Rafila.

Incendiu la o anexă gospodărească,
 în localitatea Sălătruc

Pompierii militari din cadrul 
Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Drobeta” al judeţului 
Mehedinţi au intervenit, joi dimineața, 
pentru stingerea unui incendiu 
izbucnit la o anexă gospodărească.

„În această dimineață, 12 ianuarie 
a.c., două echipaje de pompieri din 
cadrul Stației Strehaia au intervenit 

cu două autospeciale de lucru cu 
apă și spumă pentru stingerea 
unui incendiu izbucnit la o anexă 
gospodărească din local itatea 
Sălătruc, comuna Greci.

La sosirea pompierilor, incendiul 
se manifesta cu flacără violentă și 
degajare mare de fum la o anexă 
gospodărească, formată dintr-o 

bucătărie de vară, un garaj și o 
magazie de cereale. Pompierii au 
acționat imediat pentru protejarea a 
două locuințe din imediata vecinătate, 
reușind să stingă incendiul în limitele 
găsite”, se arată în comunicatul ISU 
Mehedinți.

Potrivit sursei, suprafața totală 
afectată a fost de aproximativ 200 
metri pătrați, nefiind înregistrate 
victime.

La intervenție a participat și 
SVSU Greci cu trei voluntari. Cauza 
probabilă de izbucnire a incendiului 
a fost determinată de un scurtcircuit 
electric.

Pentru a preveni producerea unor 
evenimente nedorite care pot pune în 
pericol nu doar bunurile cetățenilor, 
ci chiar viața, le atragem atenția 
acestora să nu utilizeze aparate 
electrice, prize, întrerupătoare, cabluri 
electrice, dispozitive de protecţie cu 

defecţiuni sau improvizaţii și să nu 
suprasolicite instalația electrică prin 
folosirea simultană a mai multor 
receptori.

La exploatarea instalaț i i lor 
electrice se interzice:

- înlocuirea siguranţelor, releelor 
de protecţie şi a întrerupătoarelor 
automate cu altele necalibrate;

- utilizarea receptorilor de energie 
electrică (radiatoare, reşouri, fiare 
de călcat, ciocane de lipit etc.) 
fără luarea măsurilor de izolare 
faţă de materialele şi elementele 
combustibile din spaţiul sau încăperea 
respectivă;

- folosirea în stare defectă, uzată 
şi/sau cu improvizaţii, a instalaţiei 
electrice şi/sau a receptorilor electrici;

-  e fectuarea lucrăr i lor  de 
întreţinere, revizii şi reparaţii de către 
personal neautorizat.

Vera IONESCU
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HOROSCOP
Noi oportunitati, care implica 

intr-un fel o tehnologie moderna, ar 
putea sa se prezinte in asa fel incat sa 
iti transforme viata de la munca in ceva 
foarte usor. Te-ai putea regasi dand o 
multime de telefoane in acest sens si te   
tine ocupat o mare parte a zilei.

Nu reduce capacitatea de 
a fi extrem de atent la resurse 
daca trebuie sa fii. Daca nu 
ai tot ce ai nevoie sau toate 
informatiile cerute, ia-ti timpul 
necesar pentru a te gandi. Pe 
cine poti intreba? 

Aceasta zi este buna 
pentru a iti pune in miscare 
ideile pe care le ai. 

Curajul de care ai nevoie 
pentru a inainta it i  va f i 
disponibil. Tot ce trebuie sa 
faci este sa il folosesti. 

Te gandesti brusc la un 
vechi prieten? 

Este posibil sa fii confuz 
si putin inspaimantat, de 
vreme ce nu ai vazut niciodata 
aceasta persoana in acest fel 
inainte. 

S-ar putea sa te simti mai 
agresiv decat in   zilele obisnuite. 
Acest lucru iti poate servi bine 
cand vine vorba de a obtine 
ceea ce doresti, cu conditia ca 
nimeni sa nu sufere in acest 
proces.

Exista o forta puternica care 
pare sa lucreze impotriva ta astazi, dar 
realizeaza ca ai puterea de a produce un 
rezultat pozitiv. Foloseste acest conflict 
pentru a gasi echilibru intr-o situatie 
instabila si incearca sa nu balansezi prea 
mult barca cu superiorii tai. 

De ce sa nu te odihnesti si sa te 
relaxezi asa cum meriti, astazi? La urma 
urmei, chiar trebuie sa sari din rutina 
zilnica din cand in cand. Daca exista 
anumite lucruri pe care trebuie sa le 
faci, poti sa-ti faci in continuare planuri 
de agrement sau de recreere. 

Natura ta optimista si activa 
este exact ceea ce ii atrage pe 
oameni catre tine. Atentia este 
capabila sa se indrepte in directia 
ta astazi, cand cunoscutii isi dau 
seama ce persoana incredibil de 
capabila esti.

Gandirea ta serioasa si 
comunicarea vor fi imbunatatite 
astazi. Acestea sunt calitati 
puternice pentru tine si, cu acest 
spor suplimentar, va trebui sa 
ai un loc preferat in care sa te 
exprimi. 

Ar fi timpul sa iti dai seama 
ca curiozitatea este buna pentru 
tine si te ajuta sa descoperi unele 
aspecte pe care nimeni nu le-a 
observat pana acum. Poti afla cu 
usurinta despre niste secrete pe 
care cineva le-a pazit. 

Ai grija la ceea ce faci 
i n  aceas ta  z i ,  deoarece 
exista posibilitatea ca ceva 
ce a l tora l i  se  va parea 
destu l  de important ,  t ie 
t i -ar  putea parea r id ico l 
de banal.

Romane le  s i  f i lme le 
romantice s-ar putea sa te 
faca sa te simti in special 
pasional si senzual. Astazi 
iti doresti sa programezi o 
seara romantica singur cu un 
partener de dragoste. 

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00 3 ceasuri bune
09:45 Teleshopping
10:00 Exclusiv în România (R)
10:50 Mic portret de 
  mari românce (R)
11:00 Câştigă 
  România! (R)
12:30 Doar să gustaţi
13:00 Breaking fake news (R)
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Opre Roma 
15:55 EURO polis 
16:55 Mic portret de 
  mari romance 
17:00 Atelier de sănătate 
17:55 Zi de zi
18:00 Omul şi timpul 
18:55 Ţară, ţară, cine eşti?
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 Aur și circ (AP)
22:50 Vorbeşte corect! (R)
23:00 Anchetele 
  comisarului Antonescu 
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 Aur și circ (AP)
03:30 Sport (R)
03:45 Telejurnal (R)
04:35 Doar să gustaţi (R)
05:05 Omul şi timpul (R)
06:00 Teleshopping

08:00 Omul-Păianjen:
   Întoarcerea acasă (AG)
10:10 Casa spiritelor (15)
12:35 Viața electrizantă 
  a lui Louis Wain (12)
14:25 Alvin și veverițele 2 (AG)
15:55 Pe platourile 
  de filmare 
16:25 Să-i despărțim! (12)
18:00 Tomb Raider 
  Începutul (AP12)
20:00 Babylon 
  Berlin 
20:45 Babylon Berlin
21:35 Misiune: 
  Imposibilă 2 (12)
23:35 Vine noaptea (15)
01:05 Stația numerelor (18)
02:35 Viața electrizantă 
  a lui Louis Wain (12)
04:25 Uite-i pe 
  tineri (18)
06:00 10 perfect (12)

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 Fotbal Amical: 
  Bayern - Salzburg
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 

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 Casă, 
  super-casă 

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 Secretele 
  presedintelui
20:00 Casa Rusia (12)
23:00 Spitalul 
  Bellevue (AP)
01:00 Exclusiv VIP (R)
03:00 Secretele 
  presedintelui (R)
04:00 Focus (R)
05:30 Flash monden 
06:00 Doar pentru iubire (AP)

07:00 Albumul Naţional 
09:00 Tradiţii de la bunica 
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Iubirea invinge 
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Specialişti în sănătate (R)
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo 
15:45 Vouă 
16:15 Baronii (AP)
17:15 Don Matteo 
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2 
20:00 Iubirea invinge 
21:00 Furtuna de Zapada (12)
23:00 Kickboxer 4 - 
  Meciul vietii (15)
01:00 Poama acră 
03:00 Albumul Naţional 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)

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 Ed Stafford: 
  Care scapă primul? 
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la 
  licitaţie 
18:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
19:00 Cum se fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese 
21:00 O pradă mortală 
22:00 Meserii murdare 
23:00 Expediţii în necunoscut 
00:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
01:00 O pradă mortală 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 O pradă mortală 
04:00 Meserii murdare 
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:30 Tenis: Circuitul Mondial
   ATP 250 - Adelaide 
09:30 All sports *: Dezlănţuiţi
   forţa sportului 
09:50 Sărituri cu schiurile: CM  Zao
11:35 Biatlon: CM Ruhpolding 
13:15 Schi alpin: CM
15:15 Biatlon: CM Ruhpolding 
16:45 Snooker: Mastersul 
  de la Londra 
18:30 Tenis: Circuitul Mondial
   ATP 250 - Adelaide 
18:55 Sărituri cu schiurile:
   CM Zakopane 
20:05 Schi Alpin
20:25 Snowboard: Universiada
   Mondială de Iarnă 
  Lake Placid 
21:05 Snooker: Mastersul 
  de la Londra  
00:25 Minutul 
00:30 Snooker: Mastersul 
  de la Londra 

07:00 Primăvara 
  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 Infidelul (AP)
22:30 Jocul 
  cuvintelor 
  cu Dan Negru 
00:00 Știrile 
  Kanal D (R)
01:00 Casa 
  iubirii (R)
05:00 Teo Show (R)
06:45 Știrile 
  Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:45 Afurisitul de telefon! (AP)
10:45 La bloc

13:00 Misterul lui Hailey Dean:
   2+2=crimă (R)
14:45 Oaia neagra (AP)
16:30 Misterul lui Hailey Dean:
   O căsnicie criminală
18:15 La bloc 
20:30 Poartă-te ca o doamnă,
   gândește ca un 
  bărbat (AP)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

12:00 Observator 
14:00 Povești 
  de familie 
16:00 Observator 
17:00 Poftiți pe la noi: 
  Poftiți la târg (R)
19:00 Observator 
20:30 Golden Boy –   
  Dragoste rebela Ep.2
23:00 Prizonieră în 
  pânza de păianjen (12)
01:30 Observator (R)
02:30 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 Anotimpul 
  Vrăjitoarei (12)
22:15 Crank: 
  Tensiune 
  maximă (15)
00:00 IT (15)
02:30 Kickboxer: 
  Răzbunarea (15)
04:15 Vorbeşte 
  lumea (R)
06:00 Lecţii 
  de viaţă (R
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

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:

20.01

PTA Greci, PTAB Greci 2, PTA Mateeşti 2, PTAB 
Fabrica de Tâmplărie (terţ)

Mateeşti09:30 - 16:30

LEA JT Foteşti - circuitul 2Ioneşti09:00 - 13:00
LEA JT PTA Igoiu - circuitul 1Alunu09:00 - 16:00

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. 

20.01

Trafo 1 PTCZ IJCM 1 Slatina - Str. CireaşovSlatina08:00 - 12:00
Trafo 2 PTCZ IJCM 1 Slatina - Str. CireaşovSlatina12:00 - 16:00
CEL 20 kV T1 - PTCZ 9 Ciupercărie StoicăneştiStoicăneşti08:00 - 12:00

CEL 20 kV T2 - PTCZ 9 Ciupercărie StoicăneştiStoicăneşti12:00 - 16:00

PTA Vârseşti circuit 1 - Str. BobocilorVârseşti08:45 - 15:30
PTA 1 Izbiceni-Strada PieţiiIzbiceni09:00 - 12:00
PTA 6.88 Piaţă Izbiceni-Strada PieţiiIzbiceni13:00 - 16:00
PTA 3 IGO CrutişoaraComuna 

Curtişoara-Sat 
Proaspeţi

09:00 - 17:00

PTA 4 IGO CrutişoaraComuna 
Curtişoara-Sat 

Proaspeţi

09:00 - 17:00

PTA 1 Piatra Olt, circuit 1, 2Piatra 
Olt

09:00 - 17:00

17.01

Trafo 1 PTCZ 6.165 Corabia - Bulevardul CarpaţiCorabia12:00 - 16:00

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

Slatina12:00 - 16:00

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

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

Corabia08:45 - 15:30

PTA 1 Fărcaşele de Sus-Strada BisericiiFărcaşele 
de Sus

09:00 - 12:00

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

PTA 2 Fărcaşele de Sus-Strada BisericiiFărcaşele 
de Sus

13:00 - 16:00

PTA 1, 2 Vişina, PTA Staţie de Epurare VişinaVişina 10:00 - 16:00
PTA 2 Giuvărăşti-Strada LungăGiuvărăşti10:00 - 16:00

Craiova. „Eminescu, prietenul copiilor”, 
atelier de creaţie educativă, dedicat Zilei 

Culturii Naţionale

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi 
Aristia Aman”, în parteneriat cu Teatrul 
pentru copii şi tineret „Colibri” şi Școala 
Primară „Anghelos”, organizează 
atelierul de creaţie educativă, intitulat 
„Eminescu, prietenul copiilor”.

Evenimentul este 
dedicat Zilei Culturii 
Naţionale şi are drept 
s cop  p romova rea 
educaţiei şi a valorilor 
culturale.

Atelierul „Eminescu, 
prietenul copiilor” este 
dedicat copii lor cu 
vârste cuprinse între 
5 şi 8 ani, care se pot 
înscrie accesând linkul 
https://bit.ly/3Ucy3Es, 
sau scanând codul QR 
din materialele de 
promovare.

Î n  c a d r u l 
evenimentului, copiii 
vor avea ocazia de 
a participa gratuit la 
un atelier de educaţie 
creativă, în cadrul 
căruia se vor familiariza 
cu poeziile lui Mihai 
Eminescu. Totodată, 
micuţii participanţi 
vor primi legitimaţii 
de acces la Biblioteca 
Judeţeană „Alexandru 
şi Aristia Aman” şi vor 

vizita o expoziţie de carte cu operele 
lui Mihai Eminescu, expoziţie ce 
cuprinde cărţi din colecţiile Bibliotecii 
Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”.

Tot în cadrul evenimentului, 
copiii vor viziona luni, 15 ianuarie 

2023, la ora 11.00, la Teatrul pentru 
copii şi tineret „Colibri”, spectacolul 
„Fata babei şi fata moşneagului”, iar 
părinţii vor fi invitaţi să participe 
la un schimb de opinii privind 
perspectivele educaţiei, în contextul 

actual.
Școala Primară ANGHELOS este 

autorizată de Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar, pentru ciclul primar.

Vera IONESCU
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DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare SUDOKU, Luni 09.01.2022

Naționala feminină începe anul cu un 
stagiu de pregătire în Cipru

Reprezentat iva femin ină a 
României, pregătită de Cristian Dulca, 
va desfășura un stagiu de pregătire 
centralizat în luna februarie, în Cipru.

Tricolorele se vor reuni în București 
în data de 12 februarie, urmând ca a 
doua zi să se deplaseze spre Cipru, 
unde vor participa la Cyprus Women’s 
Cup, în perioada 13 - 23 februarie 
2023.

Alături de naționala feminină, 
la acest turneu vor fi prezente și 
selecționatele feminine ale Finlandei, 
Ungariei și Croației. Astfel, tricolorele 
vor disputa trei jocuri de verificare 
în stagiul de pregătire din Cipru, 
conform următorului program:

16 februarie 2023: ROMÂNIA - 

Ungaria
19 februarie 2023: ROMÂNIA - 

Croația
22 februarie 2023: Finlanda - 

ROMÂNIA
Orele de disputare a meciurilor 

vor fi anunțate ulterior pe site-ul FRF. 
sursa: frf.ro
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Matheus: „Fotbalul românesc se 
potrivește cu stilul meu de joc”

Matheus Mascarenhas, fotbalistul 
transferat în această iarnă de Adrian 
Mititelu, spune că nu a stat pe gânduri 
atunci când a primit oferta de la FCU 
Craiova. Brazilianul este încrezător în 
propriile forțe și speră să se adapteze 
cât mai repede fusului orar.

„Sunt foarte fericit, a trebui să 
mă adaptez la fusul orar. Aici este 
cam frig, dar sunt bucuros că m-am 
alăturat echipei. Când am auzit că 
obiectivul Craiovei este să ajungă 
în cupele europene am simțit un 
sentiment de bucurie. Văd acest lucru 
ca pe o mare oportunitate de a da tot 
ce am mai bun. Nu am stat pe gânduri 
și am zis să încerc o nouă provocare. 
Toți m-au primit cu brațele deschise 
(n.r. - la FCU Craiova). Nu cunosc așa 
de bine orașul, însă cred că voi avea 
timp să o fac, am certitudinea că voi 
fi fericit aici”, a declarat jucătorul alb-
albaștrilor, conform Fanatik.

Matheus crede că fotbalu l 
românesc se potrivește stilului său 

de joc și este încântat de tot ce a 
văzut până acum la clubul lui: „Eu am 
jucat deja în afara Braziliei fără mari 
probleme, sper că nu voi întâmpina 

probleme medicale. Sunt încântat, 
pentru că din ce am văzut, fotbalul 
românesc se potrivește cu stilul meu 
de joc. Am de gând să mă antrenez 

la capacitate maximă”, a mărturisit 
fostul coleg al lui Neymar.

Cum l-au primit fotbaliștii de la FCU pe brazilianul 
Matheus: „S-a antrenat cu Neymar”

FCU Craiova a transferat, în 
urmă cu o săptămână, un fotbalist 
care a fost convocat la selecționata 
olimpică a Braziliei alături de fotbaliști 
precum: Neymar, Gabriel Barbosa 
sau Marquinhos. Este vorba despre 
Matheus Mascarenhas, un fundaș 

stânga de 24 de ani.
Fotbaliștii clubului patronat de 

Adrian Mititelu au fost încântați de 
faptul că vor avea un coleg brazilian 
pur sânge, care s-a antrenat alături 
de Neymar.

„Prima săptămână a fost una de 

acomodare, de readaptare la efort. 
Normal, l-am primit bine pe Matheus. 
Până la urmă a jucat în Brazilia, e 
brazilian pur sânge. S-a antrenat 
cu Neymar. Sper să ne ajute și să 
facem performanță împreună. Plec 

cu același gând ca în vară, acela de a 
ne califica în play-off”, a spus portarul 
Robert Popa, pentru pagina oficială 
de Facebook a clubului.

Cătălin ANGHEL
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Cupa României - obiectiv pentru 
FCU Craiova în acest sezon

FCU Craiova a devenit o echipă 
puternică a Ligii 1, după ce Adrian 
Mititelu l-a rechemat în Bănie pe 
Nicolo Napoli. Antrenorul italian nu 
a venit cu bagheta magică, dar a 
reușit să-i repună pe picioare pe alb-
albaștri. Fotbaliștii au răspuns foarte 
bine și jocul a fost unul din ce în ce 
mai bun pe finalul anului 2022.

Acum, șansele pe care FCU Craiova 
le are la un loc de play-off sunt mici, 
dar nu este imposibil pentru olteni 
să ajungă acolo. Totuși, alb-albaștrii 
au posibilitatea chiar să câștige 
un trofeul în acest sezon. Portarul 
echipei, Robert Popa, spune că se 
gândește la Cupa României.

„Și Cupa României e importantă. 
Avem șanse mai mari acolo, dar ne 

jucăm șansa și pentru play-off cât 
timp există șanse matematice. Vom 

lupta până la capăt. Orice jucător se 
gândește la națională. Dar până la 
urmă trebuie să joc foarte bine, să 
demonstrez la echipa de club și apoi 

selecționerii vor decide”, a declarat 
Robert Popa, pe pagina oficială de 
Facebook a FCU.

CSU Craiova și-a găsit 
fundaș stânga

Mihai Rotaru a fost nevoit să se 
reorienteze după ce Hermannstadt 
a refuzat oferta CSU pentru Raul 
Opruț. Trupa din Bănie are nevoie 
de un apărător stânga, pentru că 
Nicușor Bancu s-a accidentat, iar 
Bogdan Vătăjelu a rămas singura 
soluție a oltenilor pentru acea poziție. 
Totodată, Vătăjelu este titularul din 
banda dreaptă a defensivei.

CSU Craiova s-a reorientat către 
Andres Dumitrescu. Attila Hadnagy, 
directorul sportiv al celor de la Sepsi 

OSK, spune că a vorbit cu șefii alb-
albaștrilor, dar a refuzat prima ofertă 
pe care craiovenii au făcut-o. Totuși, 
acesta explică faptul că este dispus 
să negocieze în continuare.

„Nu a fost o ofertă, ci doar s-au 
interesat de el. Cam atâta tot. Din 
discuția avută reiese că am cam 
refuzat. Dar cine știe? Pentru o ofertă 
de nerefuzat, se schimbă lucrurile”, a 
spus Attila Hadnagy, pentru GSP.ro.

Cătălin ANGHEL

foto: Instagram


