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Bătrână rănită în incendiul care i-a 
cuprins casa

O bătrână din județul Vâlcea a 
suferit arsuri, după ce un incendiu i-a 
cuprins locuința. Femeia, de 91 ani, a 
fost surprinsă în casă când au izbucnit 
flăcările. A fost salvată de vecini.

Evenimentul a avut loc în satul 
Stanomiru, comuna Zătreni, iar 
pompierii ISU Vâlcea au intervenit 
pentru stingerea flăcărilor. La fața 
locului au sosit două autospeciale.

„Au fost alocate 2 autospeciale 
de stingere şi o autospecială SMURD 
de la GI GRĂDIȘTEA. Incendiul se 

manifesta în interiorul locuinței şi 
s-a extins la acoperiş. Victima de 91 
de ani, de sex femeiesc, evaluată 
de către echipajul SMURD, prezintă 
arsuri superficiale la nivelul feței, 
membrelor superioare şi membrului 
inferior stâng” - ISU Vâlcea.

Găsit mort în maşină, pe o stradă 
din Râmnicu Vâlcea

Un bărbat de 62 ani a fost găsit 
mort într-o maşină, pe strada Gib 
Mihăescu din Râmnicu Vâlcea. Este 
vorba despre un bărbat fără adăpost, 
care locuia în maşina abandonată. 
Frigul şi problemele de sănătate pe 
care le avea i-ar fi fost fatale.

Echipajele ISU fuseseră anunțate 
că în maşină se află o persoană 
inconştientă. La fața locului a fost 

trimisă descarcerarea.
„Echipajul care încadrează 

autospecială de descarcerare a 
facilitat accesul în autoturism. 
Medicul prezent la fața locului a 

declarat persoana, de 62 de ani, 
decedată” - ISU Vâlcea.

Poliția face cercetări pentru a 
stabili cu exactitate cauzele decesului.

Alexandru NICA
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Festivalul Veteranilor Teatrelor de Operații 
va avea loc la Drobeta Turnu Severin

La Drobeta Turnu Severin va avea 
loc Festivalul Veteranilor Teatrelor de 
Operații.

Festivalul, care se află la cea 
de-a III-a ediție, este susținut și de 
Primăria Drobeta Turnu Severin și va 
avea loc în perioada 26 - 28 mai 2023.

„Președintele Consiliului Județean 
Mehedinți, Aladin Georgescu, a 
semnat un acord de parteneriat 
între Consiliul Județean Mehedinți 
și Asociația Militarilor Veterani și 
Veteranilor cu Dizabilități “Sfântul 
Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de 
Mir”, prin care susținem organizarea, la 
Drobeta Turnu Severin, a Festivalului 
Veteranilor Teatrelor de Operații”, 
au spus reprezentanții Consiliului 
Județean Mehedinți.

„Este un semn de respect pe care 
vrem să îl transmitem celor care au 

avut acțiuni în teatrele de operații 
și au reprezentat țara noastră cu 
demnitate și sacrificiu, chiar dacă, 

mulți dintre ei au avut de suferit, iar 
viața lor nu mai este la fel ca înaintea 
misiunilor militare!”, a transmis 

președintele Consiliului Județean 
Mehedinți, Aladin Georgescu.

Incendiu la un spațiu 
comercial din Jiana Mare. 
O persoană a suferit arsuri

Duminică după-amiază, trei 
echipaje de pompieri din cadrul 
Stației Vânju Mare au intervenit cu 
două autospeciale de stingere cu 
apă și spumă și o ambulanță SMURD, 
pentru lichidarea unui incendiu 
izbucnit la un spațiu comercial din 
localitatea Jiana Mare, comuna Jiana.

La sosirea pompierilor, incendiul 
se manifesta generalizat la acoperiș, 
cu pericol de propagare. Acesta a fost 

localizat în limitele găsite, pompierii 
împiedicând extinderea flăcărilor la 
locuința din imediata apropiere.

Salvatorii au acționat și pentru 
acordarea îngrijirilor medicale unui 
cetățean care a suferit arsuri și 
escoriații, refuzând transportul la 
spital. Cauza probabilă de izbucnire 
a incendiului este în curs de stabilire.

Claudia GROSU

137 de șomeri, trimiși la 
muncă de către AJOFM

Un număr de 137 de persoane din 
Mehedinți şi-au găsit de un loc de  
muncă luna trecută prin intermediul 
AJOFM Mehedinți.

În  per ioada 01.01.2023 -  
3 1 . 0 1 . 2 0 2 3 ,  c a  u r m a r e  a 
implementării Programului Naţional 
de Ocupare a Forţei de Muncă, prin 
intermediul AJOFM Mehedinți au fost 
încadrate în muncă 137 persoane, 
dintre care 59 femei.

Din totalul persoanelor ocupate 
până la data de referință, 58 au peste 
45 de ani, 24 au vârsta cuprinsă între 
35 și 45 de ani, 10 au între 30 și 35 de 
ani, iar 45 sunt tineri sub 30 de ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul 
persoanelor încadrate în muncă, 
63 provin din mediul urban, iar 74 
persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului 
de pregătire al persoanelor pentru 
care s-a identificat un loc de muncă, 
cele mai multe persoane au studii 
liceale (57), urmate de cele cu studii 
gimnaziale (31). Numărul celor cu 
studii profesionale este de 25, 17 
cu studii superioare, 6 cu studii 
postliceale și o persoană cu studii 
primare.

„Din numărul total de persoane 

care au fost angajate prin intermediul 
AJOFM Mehedinți, 55 persoane fac 
parte din categoria celor greu sau 
foarte greu ocupabile. Precizăm 
că încadrarea într-o categorie de 
ocupabilitate se realizează ca urmare 
a activităţii de profilare a persoanelor 
înregistrate în evidenţele noastre”, 
se arată în comunicatul AJOFM 
Mehedinți.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, 
persoanele aflate în căutarea unui loc 
de muncă înregistrate în baza de date 
a agenţiei teritoriale pentru ocuparea 
forţei de muncă în a cărei rază au 
domiciliul sau reşedinţa beneficiază 
de pachete personalizate de măsuri 
active prevăzute de Legea nr 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în intervalul 01.01.2023 
- 31.01.2023, numărul persoanelor 
care au beneficiat de asistenţă pentru 
înregistrarea în evidenţă ca persoane 
aflate în căutarea unui loc de muncă, 
în vederea asigurării protecţiei sociale 
privind acordarea indemnizaţiei de 
şomaj sau cuprinderea în măsuri 
active, a fost de 540 persoane.

Iulian GOGONEA
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CONVOCATOR
Adunarea Generală a Filialei Craiova a 

Uniunii Scriitorilor din România
În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei Craiova a 

Uniunii Scriitorilor din România, Ioan Lascu, cu sediul în Craiova, str. Olteț nr. 1, bloc IJK, parter, Filială a Uniunii Scriitorilor din România 
(denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 - București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor 
de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Craiova a USR, compusă, potrivit 
dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 22 martie 2023, ora 
16:00, la adresa din Craiova, Muzeul Olteniei, Secția de Istorie, str. Madona Dudu, nr. 14, Craiova, cod poștal 200410. 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei 

Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:
- Prezentarea Raportului de activitate al Președintelui Filialei în mandatul 2018-2023;
- Prezentarea pe scurt a Raportului de activitate a USR de către Președintele în exercițiu al USR;
- Prezentarea pe scurt a programelor candidaților la funcția de Președinte al Filialei pentru mandatul 2023-2028;
- Prezentarea pe scurt a proiectelor de conducere ale candidaților la funcția de Președinte al USR pentru mandatul 2023-2028; 
- Dezbatere pe marginea documentelor prezentate;
- Trecerea la vot, după cum urmează (20 - 30 minute): 
 - Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2023-2028;
 - Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2023-2028;
 - Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei.

Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, 
pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune 
candidaturile la secretariatul Filialei, în Craiova, str. Olteț nr. 1, bloc IJK, parter, până la data de 17 martie 2023, ora 12:00. 

Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.  

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunării Generale a Filialei votează într-o urnă Președintele Filialei și Comitetul 
de Conducere al Filialei, iar într-o altă urnă votează Președintele USR. 

Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate vota un singur candidat la funcția 
de Președinte USR și un singur candidat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant. 

Procesul de vot se va închide la data de 22 martie 2023, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor 
pentru Președintele Filialei și Comitetul de Conducere al Filialei se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru 
Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 aprilie, în cadrul 
Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor Filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin 
publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

Președintele Filialei Craiova a USR, 
Ioan Lascu

UMS Melinești anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a autorizației de mediu privind activitatea cod CAEN 3700 
ce se desfășoară în UMS Melinești.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului pot fi 
consultate, la sediul APM Dolj, str. Petru Rareș, nr. 1, zilnic între orele 
9 - 14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj până la 
data de 28.02.2023.

Maniu Adriana și Radu Marilena anunţă propunerea preliminară 
privind: „Elaborare P.U.Z. Pentru Introducere Teren în Intravilan, 
Parcelare Terenuri, Reglementare Indici Urbanistici și a Circulaţiilor 
în zonă, în Vederea Construirii de Locuinţe Individuale cu Regim 
de Înălţime P+2 și Operaţiuni Cadastrale Aferente (alipire și 
dezmembrare în vederea parcelării)” - Str.Drumul Muntenilor, 
Nr.70C, 70D, 72, 72X, T24/P5/Lot2, Mun.Craiova, Jud.Dolj. Publicul 
este invitat să transmită observaţii asupra documentelor expuse, 
disponibile pe www.primariacraiova.ro, secţiunea Consultare Publică 
până la data de 14.03.2023, la sediul Primăriei Municipiului Craiova, 
Str.Târgului Nr.26, în termen de 18 zile calendaristice de la data 
prezentului anunţ.
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Reabilitarea primăriei din Prigoria, 
reluată după 7 ani

Primăria din comuna Prigoria a 
început să fie reabilitată în anul 2016, 
cu bani de la bugetul local. Ei bine, 
însă, lucrările s-au blocat pentru că 
nu s-a reușit obținerea unei finanțări 
pentru continuarea acestora.

Din 2016, de când au început 
lucrările de extindere și reabilitare 
a primăriei, funcționarii muncesc în 
biblioteca comunală. Actualul primar 
a depus un proiect și a reușit să obțină 
finanțare prin Compania Națională de 
Investiții (CNI) pentru continuarea 
lucrărilor începute de fosta primăriță, 
Iuliana Iliescu.

„Am reușit să obținem de la CNI 
suma de 1,1 milioane de lei pentru 
continuarea lucrărilor de reabilitare, 
extindere și dotare a primăriei. Va 
fi reabilitat sediul vechi. Din 2016, 
activitatea primăriei s-a mutat în 
biblioteca din comună de când s-a 
încercat o extindere a primăriei, cu 
bani de la bugetul local, dar lucrările 
au fost sistate pentru că nu s-a 

reușit atragerea de fonduri pentru 
continuarea investiției și de atunci 
așa a rămas”, a precizat primarul 
Lucian Goață, potrivit pandurul.ro.

S-au cheltuit la vremea aceea 

400.000 de lei pentru nimic. „În 2014 
s-au cheltuit 400.000 de la bugetul 
local și vreau să vă spun că primăria 
s-a degradat mai rău decât înainte 
de începerea acestor lucrări. I s-a 

dat acoperișul jos, au trecut 7 ani și 
vremea a lucrat. Noi o să continuăm 
pe structura de extinderea începută 
în 2016”, a mai precizat primarul 
Lucian Goață.

Bătrână paralizată, salvată dintr-o casă 
cuprinsă de flăcări

O bătrână paralizată a fost salvată 
în ultimul moment de pompieri dintr-o 
casă cuprinsă de flăcări din comuna 
Bălești, din județul Gorj. Femeia a 
fost resuscitată și și-a revenit.

„În jurul orei 17:00, ISU GJ a 
fost solicitat să intervină pentru 
gestionarea unei situații de urgență 
generată de un incendiu izbucnit la o 
casă de locuit în comuna Bălești, sat 
Bălești. La fața locului s-au deplasat 
echipajele de pompieri din cadrul 

Detașamentului de Pompieri Tg. Jiu 
cu 3 autospeciale de lucru cu apă 
și spumă și o ambulanță SMURD, 
precum și un echipaj SAJ GORJ.

La sosirea echipajelor de pompieri, 
în casă se afla o persoană de sex 
feminin, în vârstă de 75 de ani, care era 
imobilizată la pat. Imediat s-a trecut 
la localizarea și lichidarea incendiului, 
concomitent cu evacuarea persoanei 
surprinsă de incendiu, aceasta fiind 
găsită în stare de inconștiență. După 

evacuare, victimei i-au fost aplicate 
manevrele de resuscitare la fața 
locului, acesteia revenindu-i semnele 
vitale, iar ulterior fiind transportată la 

spital de către echipajul SAJ Gorj”, au 
anunțat reprezentanții ISU Gorj.

Claudia GROSU
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Slatina. Beat la volan, a intrat într-un 
container cu material antiderapant

Un bărbat în vârstă de 32 de 
ani, din municipiul Slatina, a fost 
protagonistul unui accident rutier 
produs sâmbătă seara pe o stradă 
din localitate. Șoferul, băut bine, a 
intrat cu mașina într-un container 
cu material antiderapant și s-a 
răsturnat.

Testat de oameni i  legi i  cu 
etilotestul, bărbatul s-a dovedit a fi în 
stare de ebrietate, având o alcoolemie 
de nu mai puțin decât 1.45 mg/l în 
aerul expirat. Din fericire, în urma 
evenimentului nu au existat victime 
omenești, iar șoferul băut s-a ales cu 
dosar penal.

„Sâmbătă în jurul orei 21:30, 
Inspectoratul de Poliție Județean Olt 
a fost sesizat, prin apel 112, cu privire 

la faptul că, pe strada Vintilă Vodă 
din municipiul Slatina, a avut loc un 
eveniment rutier.

La fața locului s-au deplasat 
polițiștii din cadrul Biroului Rutier 
Slatina.

Din primele verificări, polițiștii au 
constatat faptul că, în eveniment, a 
fost implicat un autoturism condus 
de un bărbat, în vârstă de 32 de 
ani, din municipiul Slatina, care, din 
cauze ce urmează a fi stabilite, ar 
fi pierdut controlul asupra direcției 
de deplasare și a intrat în coliziune 
frontală cu un container ce conținea 
material antiderapant, răsturnându-
se pe partea carosabilă.

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

Bărbatul a fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultând o concentrație 
alcoolică de 1,45 mg/l alcool pur în 

aerul expirat.
Polițiștii efectuează cercetări 

pentru stabilirea cu exactitate a 
tuturor împrejurărilor în care s-a 
produs evenimentul, fiind întocmit 

un dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducerea unui 
vehicul sub influența alcoolului sau 
a altor substanțe”, au spus polițiștii 
olteni.

A furat crucile 
din cimitir

Un bărbat în vârstă de 73 de ani, 
din comuna Bârza, județul Olt, s-a 
ales cu dosar penal după ce ar fi 
sustras mai multe cruci din cimitirul 
comunal. Bărbatul a ajuns pe mâna 
oamenilor legii după ce în mediul 
online au apărut informații referitoare 
la fapta acestuia.

„Polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală 
Bobicești din cadrul Inspectoratului 
de Poliție Județean Olt s-au sesizat, 
din oficiu, cu privire la faptul că un 
bărbat, în vârstă de 73 de ani, din 

comuna Bârza, ar fi sustras mai multe 
cruci din cimitirul comunal.

Polițiștii au întocmit un dosar 
penal sub aspectul  săvârș ir i i 
infracțiunii de profanare de cadavre 
sau morminte, cercetările fiind 
continuate pentru stabilirea situației 
de fapt și dispunerea de măsuri 
legale. Faptele bărbatului au ajuns 
în atenția poliției, în urma unor 
informații apărute în spațiul public, 
pe o rețea de socializare” - IPJ Olt.

Alexandru NICA

Copil lovit cu mașina 
de o șoferiță, în parcarea 

unui magazin

Un copil în vârstă de 12 ani, din 
municipiul Slatina, a ajuns la spital, 
după ce a fost lovit de o mașină. 
Incidentul a avut loc în parcarea 
centrului comercial situat pe strada 
Artileriei, din localitate. La volanul 
automobilului era o fată în vârstă de 
20 de ani.

„La fața locului, s-au deplasat 
polițiștii din cadrul Biroului Rutier 
Slatina. Din primele verificări, polițiștii 
au constatat faptul că, în eveniment, 
a fost implicat un autoturism condus 
de o tânără, în vârstă de 20 de ani, 
din municipiul Slatina și un pieton, 
respectiv un minor, în vârstă de 

12 ani, din aceeași localitate. În 
urma evenimentului rutier, pietonul 
a necesitat îngrijiri medicale, fiind 
transportat la Spitalul Județean de 
Urgență Slatina”, informează oamenii 
legii.

Tânăra a fost testată cu aparatul 
etilotest, rezultatul fiind negativ. 
Polițiștii efectuează cercetări pentru 
stabilirea cu exactitate a tuturor 
împrejurărilor în care s-a produs 
evenimentul, fi ind întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de vătămare corporală 
din culpă.

Alexandru NICA
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40.800 de carduri de energie au ajuns în județul Dolj
40.800 de carduri de energie au ajuns 

în județul Dolj, până în prezent. Dintre 
acestea, 9.000 sunt în curs de distribuire, 
prin Poşta Română, în toate localităţile, 
cu excepţia municipiului Craiova unde 
distribuirea urmează să înceapă în 
perioada următoare, după cum notează 
agerpres.ro.

Prefectul judeţului Dolj, Dan Diaconu, 

a declarat faptul că doljenilor le vor 
reveni, în total, 82.676 de carduri de 
energie.

„Dintr-un total de 82.676 de carduri 
de energie câte sunt prevăzute pentru 
judeţul Dolj, până acum au ajuns 40.800 
de carduri: 9.000 au ajuns pe 04.02, 
10.000 - pe 09.02 şi 21.800 de carduri 
au ajuns astăzi. Primele 9.000 de află în 

proces de distribuire, în toate localităţile 
din judeţ, cu excepţia municipiului 
Craiova unde distribuirea urmează să 
înceapă în zilele următoare”, a declarat 
pentru AGERPRES prefectul judeţului 
Dolj, Dan Diaconu.

De aceste compensări pot beneficia 
pensionarii peste 60 ani, inclusiv, 
cu pensie sub 2.000 lei, inclusiv; 

pensionarii de invaliditate, cu pensie 
sub 2.000 lei, inclusiv, persoanele cu 
handicap grav, accentuat sau mediu, 
cu venit sub 2.000 lei, inclusiv, familiile 
cu alocaţie de susţinere sau cu ajutor 
social, familiile cu venituri mai mici de 
2.000 lei/membru.

Cătălin ANGHEL

Fulgerică, Manix și Sevastică, 
30 de zile după gratii

Fulgerică, Manix și Sevastică au fost 
arestați preventiv pentru 30 de zile, în 
urma unei decizii a Tribunalului Dolj. 
Ceilalți doi membri ai grupării, care 
fuseseră reținuți împreună cu cei trei 
pentru 24 de ore, vor fi cercetați sub 
control judiciar. Cu toții sunt vizați într-un 
dosar în care se aduc acuzații de camătă 
și șantaj. Decizia instanței nu este însă 
definitivă.

Iată soluția pe scurt a instanței: „În 
baza art. 202 alin. (1), (3) şi (4) lit. e) 
C.p.p., art. 223 alin. 2 C.p.p. şi art. 226 
C.p.p. Admite propunerea Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -  
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism -  
Serviciul Teritorial Craiova cu privire la 
inculpații Nicolae Dirivan Valentin, Nicolae 
Dirivan Florin şi Dumitru Vipale. Dispune 
arestarea preventivă a inculpatului Nicolae 
Dirivan Valentin zis Manix, pe o perioadă de 
30 de zile, începând cu data de 10.02.2023 
până la data de 11.03.2023 inclusiv. 
Dispune arestarea preventivă a inculpatului 
Nicolae Dirivan Florin zis Fulgerică, pe o 
perioadă de 30 de zile, începând cu data 
de 10.02.2023 până la data de 11.03.2023 
inclusiv. Dispune arestarea preventivă a 
inculpatului Dumitru Vipale zis Sevastică, 
pe o perioadă de 30 de zile, începând cu 
data punerii în executare. În baza art. 
227 alin.1 C.p.p., respinge propunerea 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism - Serviciul Teritorial Craiova 
privind luarea măsurii arestării preventive 
faţă de inculpaţii Nicolae Dirivan Iulian 
zis Carlitos şi Dumitru Daniele zis Negrilă. 
În baza art. 227 alin. 2 C.p.p. raportat la 
art.202 alin. 4 lit. b C.p.p., dispune luarea 
măsurii preventive a controlului judiciar 
faţă de inculpatul Nicolae Dirivan Iulian zis 
Carlitos pe o durată de 60 de zile începând 
cu data de 10.02.2023 până la data de 
10.04.2023 inclusiv. În temeiul art. 215 
alin.1 lit.a, b şi c C.p.p. impune inculpatului 
Nicolae Dirivan Iulian, ca pe durata măsurii 
controlului judiciar, să respecte următoarele 

obligaţii: - să se prezinte la organul de 
urmărire penală, la judecătorul de cameră 
preliminară sau la instanța de judecată ori 
de câte ori este chemat; - să informeze de 
îndată judecătorul de drepturi şi libertăți 
sau organul judiciar în fața căruia se află 
cauza cu privire la schimbarea locuinței; - să 
se prezinte la organul de poliție desemnat 
cu supravegherea, conform programului 
de supraveghere întocmit de organul de 
poliţie sau de câte ori este chemat; În 
baza art. 215 alin. (2) C. p. p., pe timpul 
controlului judiciar, impune inculpatului 
respectarea următoarelor obligaţii: a) să 
nu depăşească limita teritorială a României, 
decât cu încuviințarea prealabilă a organului 
judiciar; - să nu comunice în mod direct 
sau indirect, pe nicio cale, cu inculpaţii 
Nicolae Dirivan Florin, Dumitru Vipale, 
Dumitru Daniele (…) În baza art. 215 alin. 
3 C.p.p. atrage atenţia inculpatului Nicolae 
Dirivan Iulian că, în caz de încălcare cu rea 
credinţă a măsurii controlului judiciar sau 
a obligaţiilor ce îi revin potrivit celor de 
mai sus, măsura controlului judiciar poate 
fi înlocuită cu măsura arestării preventive. 
Dispune punerea de îndată în libertate a 
inculpatului Nicolae Dirivan Iulian dacă 
nu este reținut sau arestat în altă cauză. 
În baza art. 227 alin. 2 C.p.p. raportat la 
art.202 alin. 4 lit. b C.p.p., dispune luarea 
măsurii preventive a controlului judiciar faţă 
de inculpatul Dumitru Daniele zis Negrilă 
pe o durată de 60 de zile începând cu data 
de 10.02.2023 până la data de 10.04.2023 
inclusiv. În temeiul art. 215 alin.1 lit.a, b şi c 
C.p.p. impune inculpatului Dumitru Daniele, 
ca pe durata măsurii controlului judiciar, 
să respecte următoarele obligaţii: -să se 
prezinte la organul de urmărire penală, 
la judecătorul de cameră preliminară 
sau la instanța de judecată ori de câte 
ori este chemat; -să informeze de îndată 
judecătorul de drepturi şi libertăți sau 
organul judiciar în fața căruia se află cauza 
cu privire la schimbarea locuinței; -să se 
prezinte la organul de poliție desemnat cu 
supravegherea, conform programului de 
supraveghere întocmit de organul de poliţie 
sau de câte ori este chemat; În baza art. 
215 alin. (2) C. p. p., pe timpul controlului 
judiciar, impune inculpatului respectarea 
următoarelor obligaţii: a) să nu depăşească 
limita teritorială a României, decât cu 

încuviințarea prealabilă a organului judiciar; 
- să nu comunice în mod direct sau indirect, 
pe nicio cale, cu inculpaţii Nicolae Dirivan 
Florin, Nicolae Dirivan Valentin, Nicolae 
Dirivan Iulian, cu persoanele vătămate 
(…), cu martorii (…). În baza art. 215 
alin. 3 C.p.p. atrage atenţia inculpatului 
Dumitru Daniele că, în caz de încălcare cu 
rea-credință a măsurii controlului judiciar 
sau a obligaţiilor ce îi revin potrivit celor de 
mai sus, măsura controlului judiciar poate 
fi înlocuită cu măsura arestării preventive. 
Dispune punerea de îndată în libertate 
a inculpatului Dumitru Daniele dacă nu 
este retinut sau arestat în altă cauză. În 
temeiul art. 275 alin.3 C.p.p. cheltuielile 
judiciare rămân în sarcina statului. Cu 
drept de contestaţie în termen de 48 de 
ore de la comunicare pentru procuror și de 
la pronunțare pentru inculpaţi. Pronunțată 
în camera de consiliu, azi, 10.02.2023, 
ora 19:30”.

Cei cinci au fost reținuți în urma unor 
descinderi ale BCCO Craiova. Aceștia 
sunt acuzați că au dat ilegal bani cu 
dobândă. Când cei care împrumutaseră 
bani nu plăteau la timp, erau amenințați 
și șantajați. S-a recurs chiar și la violențe, 
potrivit anchetatorilor.

„La data de 9 februarie a.c., polițiștii 
Brigăzii de Combatere a Criminalității 
Organizate Craiova, împreună cu un 
procuror D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial 
Craiova, au efectuat 7 percheziţii domiciliare, 
în municipiul Craiova, la persoane bănuite 
de constituirea unui grup infracțional 
organizat, şantaj și camătă.

Din cercetări a reieșit că membrii 
grupării sunt bănuiţi că ar fi constituit un 
grup infracţional organizat structurat în 

scopul săvârşirii infracţiunilor de camătă, 
șantaj și spălarea banilor, ce ar fi acţionat 
atât în municipiul Craiova, cât şi în alte 
localităţi din judeţul Dolj.

Membrii grupului infracțional organizat 
ar fi acordat, fără a fi autorizați, sume de 
bani cu o dobândă lunară cuprinsă între 
10% și 20% din valoarea împrumuturilor, 
mai multor persoane din județul Dolj.

Astfel, în situația în care persoanele 
împrumutate nu puteau să-și onoreze 
la timp obligațiile asumate, respectiv 
p lata la t imp a dobânz i lor  ș i  a 
capitalului, membrii grupării ar fi recurs 
la amenințări, intimidări sau acte de 
violență fizică. Sumele de bani obținute, 
prin această metodă, au fost folosite 
pentru achiziționarea de bunuri mobile 
și imobile.

În ceea ce privește infracțiunea de 
șantaj, unul dintre bărbaţi este bănuit că, 
la data de 27 februarie 2020, ar fi postat 
pe o rețea de socializare un material 
video în care ar fi ameninţat cu acte de 
violență o persoană vătămată, pentru 
ca aceasta să îi restituie împrumuturile 
acordate şi dobânzile aferente.

De asemenea, la data de 24 mai 
2022, același bărbat, însoțit de fiul său, 
i-ar fi agresat fizic pe frații persoanei 
vătămate, pentru a-i determina pe 
aceștia să restituie sumele de bani 
împrumutate de persoana vătămată şi 
dobânzile aferente.

În urma perchezițiilor domiciliare 
efectuate în cauză, au fost descoperiți 
și indisponibilizați 14.600 de euro, 
13.000 de dolari și 8.950 de lei, precum 
și 4 autoturisme de lux” - au transmis 
reprezentanții IPJ Dolj.
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HOROSCOP
In perioade mai sigure, ai 

avea ocazia sa calatoresti cu un 
partener sau coleg, poate pentru 
afaceri. 

Cel putin astazi iti poti face 
planuri dar este inca prea curand 
pentru a face calatoria. 

Lucrurile s-ar putea misca mai 
repede decat te face sa te simti 
confortabil acum. S-ar putea sa te 
simti ca si cum nevoile si agenda ta 
devin irelevante. La fel de bine poti 
merge cu fluxul, deoarece lupta 
impotriva lui se va dovedi inutila.

Daca din intamplare mai pastrezi 
resentimente fata de cineva, probabil 
va iesi azi. S-ar putea sa fii fara 
compromis sau chiar razbunator. A 
spune acelei persoane cum te simti, 
nu realizeaza nimic dincolo de a-ti 
provoca durere si regret. 

Oportunitatea de a colabora, 
poate cu prietenii sau cu un grup din 
care faci parte, ar putea sa iti apara 
astazi in cale. Discutiile cu altii ar putea 
duce la confirmarea aranjamentelor 
practice pentru problemele pe care 
incercati sa le rezolvati impreuna.

Se pare ca vei avea parte 
de o zi destul de productiva, 
dar si extrem de ocupata. In 
cazul in care nu te simti bine, 
ar trebui sa-ti conservi energia 
vorbind si miscandu-te mai 
putin. 

Un prieten ar putea sa se 
simta cam deprimat astazi si sa 
aiba nevoie de o veselie. 

In primul rand: asculta ce il 
deranjeaza fara sa le minimalizezi 
sentimentele sau sa ii spui cum 
sa le rezolve.

O ruda dintr-o tara indepartata 
te va vizita si iti va propune sa 
mergeti intr-o mica excursie in 
locurile natale. Inainte de a accepta 
invitatia, ar fi bine sa te consulti cu 
partenerul de viata pentru a evita 
anumite discutii in contradictoriu.

Planetele vor sa faca o 
intelegere cu tine astazi. Fie 
ramai in pat visand la viata ca 
sef sau rock star, fie te ridici, te 
imbraci si faci ceea ce trebuie 
sa faci pentru ca visele tale sa 
devina realitate. 

Iti va fi cam greu sa va 
vorbesti astazi. 

Tu, care poti fi usor influentat 
de ceilalti, vei asculta si critica 
tot ceea ce spun oamenii. Nimic 
emotional sau vag nu iti va intra 
in cap.

Conceptul tau de realitate 
s-ar putea baza mai mult pe 
emotiile tale decat pe fapte. 

A c e a s t a  e s t e  u n a 
dintre acele z i le  in care 
emotionalitatea ta te poate 
pune in dificultate. 

Dragostea este foarte reala 
pentru tine. Esti apt sa o iei foarte 
in serios, poate chiar prea in serios. 
Aceasta este una dintre acele emotii 
care in cele din urma preia creierul tau 
si nu lasa loc pentru ganduri rationale 
pe aceasta tema. 

Nu trebuie sa creezi totul 
singur. Viata nu este un spectacol 
format dintr-o singura persoana. 
Pentru a trai viata pe deplin, trebuie 
sa participi, sa ii ajuti pe ceilalti si 
atunci cand este nevoie, sa ceri 
ajutorul lor in schimb. 

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00 3 ceasuri bune
09:45 Teleshopping
10:00 Agrostrategia
11:00 Câştigă România! 
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna 
  partidelor parlamentare 
13:00 Oamenii 
  şi legea 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Maghiara de pe unu 
16:55 Mic portret 
  de mari romance 
17:00 Profesioniştii... 
  cu Eugenia Vodă 
17:55 Zi de zi
18:00 Shakespeare 
  şi Hathaway: detectivi 
  particulari 
18:55 Dincolo de alb şi negru 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 Cuscrii (12)
23:00 Soția perfectă 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare şi 
  Hathaway: detectivi 
  particulari 
01:55 Cuscrii (12)
03:30 Sport (R)
03:45 Dincolo de alb 
  şi negru (R)
04:25 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)

07:30 Tânărul Sheldon 
07:50 Tina (15)
09:45 Dune
12:15 Sângerează 
  pentru 
  visul tău! (12)
14:10 Luptând cu 
  destinul (15)
15:50 Spencer (AP12)
17:45 Un cântec 
  străbate lumea (12)
20:00 The Last of Us 
21:00 Peacemaker 
21:50 Tatăl 
  miresei (12)
23:45 Fără mișcări 
  bruște (18)
01:40 Inteligență 
  artificială (AG)
04:00 C.B. Strike 
05:00 Fall River 
06:00 În rolul lui 
  Cupidon (12)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:30 Războiul depozitelor 
08:30 Ridiculozaurii 
09:30 M.A.S.H
10:30 Familia Bundy 
11:30 Seinfeld 
12:30 Faze tari şi minte multă 
13:00 Ce spun românii 
14:00 Războiul depozitelor 
15:00 Marea Ţăcăneală 
16:00 M.A.S.H. 
17:00 Familia Bundy 
18:00 Seinfeld 
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 5.0
22:00 S.W.A.T. 
23:00 Aşii amanetului 
00:00 Hawaii 5.0 
01:00 S.W.A.T. 
02:00 Ce spun românii 
03:00 Rezidentul 
03:45 Urgențe 
04:30 La bloc 

08:00 Indragostiti 
  din interes (R)
09:00 Trei surori (R)
10:00 Si bogatii plang uneori (R)
12:00 Mama vitregă – 
  iubirea schimbă tot 
13:00 Cununa de lacrimi – 
  povestea continua 
15:00 Reteta fericirii 
17:00 Si bogatii plang 
  uneori 
19:00 Iubirea are 
  numele tau 
21:00 Indragostiti 
  din 
  interes 
22:00 Trei surori 
23:00 Dragoste în 
  alb-negru 
00:00 Mama 
  vitregă – 
  iubirea 
  schimbă 
  tot (R)
01:00 Iubirea are 
  numele 
  tau (AP)
03:00 Indragostiti 
  din 
  interes (R)
04:00 Trei surori (R)
05:00 Dragoste în 
  alb-negru (AP)
06:00 Iubirea 
  are 
  numele 
  tau (AP)

07:00 Starea 
  naţiei (R)
08:00 Focus 
09:00 Teleshopping
09:15 Supernanny 
11:00 Teleshopping
13:00 Dragoste și 
  răzbunare (AP)
14:00 Focus 
15:30 Sănătate 
  cu stil 
16:00 Schimb 
  de mame 
17:55 Sport
18:00 Focus 18 
19:15 Primii castiga - 
  quiz show 
20:00 Campul incaltarilor
   pierdute (12)
22:00 Starea naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Misterul familiei 
03:00 Spune-mi cine esti (R)
04:00 Focus 
05:30 Doar pentru iubire (AP)
06:30 Primii castiga - 
  quiz show (R)

07:30 Pelerinajul (AP)
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Iubirea invinge 
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 Dragostea găsește o cale
21:00 6 moduri de a muri (12)
23:15 Sechestrati in casa (12)
01:00 Poama acră 
03:00 Albumul Naţional 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)
06:00 Vouă 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini pe alese 
09:00 Cum se fabrică ? 
09:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la licitaţie 
11:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
12:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
13:00 Maşini pe alese 
14:00 Goana după aur 
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 Ed Stafford: Care 
  scapă primul? 
22:00 Test de supraviețuire 
  pe cont propriu 
23:00 Ed Stafford: La limita 
  supravieţuirii 
00:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
01:00 Indigenii 
  din Alaska 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Ed Stafford: Care 
  scapă primul? 

HBO EUROSPORT

07:30 Schi alpin: CM Courchevel 
08:30 Sărituri cu schiurile:
   CM Lake Placid 
09:30 Snooker: Home Nations 
  Series Mastersul German 
11:00 Tir cu arcul: Seria 
  Mondială de sală 
  Las Vegas 
12:00 Schi alpin: CM Courchevel 
14:00 Snooker: Home Nations 
  Series Mastersul German 
14:45 Snooker: Seria Home 
  Nations - Openul galez 
19:00 Judo: Emisiunea de judo 
20:00 Schi alpin: CM Courchevel 
20:45 Snooker: Seria Home 
  Nations - Openul galez 
01:00 Sărituri cu schiurile: 
  CM Lake Placid 
02:00 Biatlon: CM Oberhof 
03:00 Schi alpin: CM Courchevel 
04:00 Sărituri cu schiurile: 
  CM Lake Placid 

07:00 Aripi 
  frante (AP)
09:00 Știrile   
  Kanal D 
10:00 Casa iubirii 
12:00 Știrile 
  Kanal D 
13:00 În căutarea 
  adevărului 
15:00 Jocul cuvintelor 
  cu Dan 
  Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Totul pentru 
  familia mea (AP)
23:00 Tu urmezi! (R)
01:00 Știrile Kanal D (R)
02:00 Casa 
  iubirii (R)
05:15 Știrile 
  Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

08:00 Marşul nupţial 2: 
  Decor de nuntă
09:45 La bloc

12:00 În căutarea norocului
14:00 Ștrumpfii (AP)
16:00 Sophie şi elefantul (AP)
18:15 La bloc
20:30 Robin Hood (12)
22:45 Capcană mortală (15)
00:45 Robin Hood (12)
03:00 La Maruţă (R)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

12:00 Observator 
14:00 Mireasa 
16:00 Observator 
17:00 Prețul 
  cel bun 
19:00 Observator 
20:30 America Express – 
  Drumul Aurului 
00:00 Observator 
00:30 Golden Boy – 
  Dragoste rebela
01:30 Și bețivi și 
  mincinoși (12)
03:15 Observator (R)
04:15 Prețul 
  cel bun (R)
06:00 Observator 

07:00 Ştirile 
  Pro Tv 
10:30 Vorbeşte 
  lumea 
13:00 Ştirile 
  Pro Tv 
14:00 Lecţii 
  de viaţă 
15:00 La Maruţă 
17:00 Ştirile 
  Pro Tv 
18:00 Batem 
  palma? 
19:00 Ştirile 
  Pro Tv 
20:30 Survivor 
  România 
23:30 Ştirile Pro Tv 
00:00 Terminator: 
  Destin întunecat (12)
02:30 Lecţii 
  de viaţă (R)
03:15 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. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 20 FEBRUARIE – 27 FEBRUARIE 2023

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

20.02

09:00 - 17:00 PTCZ Grup Școlar Agricol Calafat - circ. JT nr. 1Calafat
09:00 - 17:00 PT 446 - b-dul Dacia, Fabrica de Pâine, Ediţie SpecialăCraiova

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 20 IANUARIE – 26 FEBRUARIE 2023

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

20.02
PTA GoruneştiBălceşti11:30 - 13:30
PTA ChirculeştiBălceşti14:00 - 17:00

09:00 - 17:00 PT 365 - cart. Craioviţa, străzile: Paltinului, Elena 
Farago, bld. Dacia, zona blocurilor: 173 A, 173 B, 173 
C, 173 D 173 E, 174 A, 174 B, 174 C, 174 D, 174 E, 
174 F, 174 G 174 H, 174 I

Craiova

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 FEBRUARIE – 26 FEBRUARIE 2023

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

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de 

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

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

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Trafo 1 PTCZ 5 Progresul I - străzile: Aleea Florilor, 
Sergent Major Dorobanţu Constantin nr. 13, 
Basarabilor 

Slatina08:00 - 12:00

PTA 6 Nicolae Titulescu
Nicolae 

Titulescu08:00 - 16:00

PTA 1, 2, 3, 5 Ghimpeţeni, PTA Ghimpeţenii Noi, PTA 
Bârza, PTA 1, 2 Stoborăşti, PTA 1, 2, 3, 4 Tufeni, PTA 
Sondă 724, PTA Sondă 743, PTA Sondă 1154, PTAB 
Fermă Porcine, Eurospţial, PC CEB Armanu, PTAB CEB 
Armanu, PTAB Tufeni, PTM Parc 14, PTA P 19, PTA 
Sondă 1171, PTA S 1131, PTA SMA Tufeni

Ghimpeţeni, 
Bârza, 

Stoborăşti, 
Tufeni, 
Bădeşti 

08:00 - 16:00

PTAB PietrişPietriş09:00 - 12:00

20.02

PTA 1 PârşcoveniPârşcoveni13:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 18 Crişan III - străzile:  Aleea Muncii, 
Primăverii

Slatina12:00 - 16:00

Trafo 1 PTAB Penny Corabia - străzile: Elena Doamna, 
Cerealelor

Corabia08:00 - 12:00

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

PTA Diculeşti 1Diculeşti13:30 - 15:30

Compania de Apă Oltenia va realiza o centrală 
electrică fotovoltaică 
la Făcăi

Compania de Apă Oltenia a semnat, 
vineri, contractul vizând „Proiectare şi 
execuţie Centrală electrică fotovoltaică 
pentru autoconsum - Compania de 
Apă Oltenia”, care se va realiza la 
Staţia de Epurare a Apelor Uzate 
Făcăi. Finanţat în procent de 85% din 
fonduri norvegiene, cu o contribuţie de 
15% a beneficiarului, contractul are o 
valoare de 2.735.368,25 lei fără TVA 
şi a fost adjudecat de Asocierea S.C. 
URBIO DOWNSTREAM S.R.L. - lider 
şi  S.C. URBIO RO S.R.L. - ofertant, 
(S.C. ARHINGGAL PROJECTS S.R.L. 
- subcontractant), (S.C. QUARTZ 
MATRIX S.R.L. - subcontractant).

Pe fondul creşterii galopante a 
preţurilor la energia electrică, şi având 
în vedere nevoia de a optimiza costurile, 
precum şi pentru reducerea impactului 
negativ asupra mediului, Compania 
de Apă Oltenia a obţinut finanţare 
externă de la Innovation Norway pentru 
proiectul „Staţie de tratare a apelor 
uzate cu consum de energie zero în 
municipiul Craiova - ZEP Craiova”.

Obiectivul acestui proiect este 

instalarea unui sistem fotovoltaic 
pentru a reduce consumul şi costurile 
energiei electrice, scopul final fiind 
transformarea Staţiei de Epurare într-o 
platformă cu consum zero de energie 
şi zero emisii de GES (gaze cu efect de 
seră), prin utilizarea biogazului, folosind 
surse de energie regenerabile.

Investiţia prevede realizarea unui 
sistem fotovoltaic de 350 kWp, urmând 
să fie instalate 642 panouri fotovoltaice 
monocristaline, şi este finanţată prin 
Mecanismele financiare SEE şi Norvegia, 
2014-2021 în cadrul „Programului 
pentru energie în România”, structura 
de finanţare fiind următoarea: 85% 
fonduri norvegiene şi 15% contribuţie 
Compania de Apă Oltenia.

Principalii indicatori de performanţă 
rezultaţi din implementarea acestui 
proiect sunt reducerea anuală a 
nivelului de CO2 (echivalentul a 175 
to/an), producerea energiei din surse 
regenerabile - estimată la 572 MWh/
an, ceea ce ar duce la o economie a 
costurilor cu energia electrică de peste 
325.000 lei. Această economie de 
energie şi costuri reprezintă aproximativ 
17% din valoarea actuală a facturilor 
plătite de companie.

Conform contractului, proiectarea şi 
execuţia lucrărilor, incluzând şi instruirea 
personalului Companiei de Apă Oltenia 
S.A în utilizarea echipamentelor, va dura 
9 luni, iar perioada de garanţie este de 
36 de luni.

Conducerea
Companiei de Apă Oltenia



SPORT10 Luni, 13 Februarie 2023

Rezolvare SUDOKU, Vineri 10.02.2023DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare integramă, Vineri 10.02.2023
S, CUB, L, M, STIA, ATATA, AGRARA, AR, IR, TRAPASI, 
PLIAT, VAN, VIE, BATUTA, TACI, ETER, NECALIT, U, URATI, 
TRI, IN, ORIENTA.

Stejarii înving Belgia, la Bruxelles,
 în REC2023

Naționala de rugby a României a 
obținut a doua victorie în Rugby Europe 
Championship, învingând la Bruxelles, 
Belgia cu 56-5 (21-5). Stejarii au marcat 
8 eseuri, față de unul singur al gazdelor. 
Săptămâna viitoare, în ultimul meci din 
grupă, România întâlnește la Lisabona, 
Portugalia.

Începutul meciului disputat pe 
Stadionul Nelson Mandela din Bruxelles 
a stat sub semnul echilibrului. Primii 
care au avut șansa de a se apropia de 
terenul de țintă advers au fost gazdele, 
însă Stejarii s-au apărat foarte bine. În 
minutul 10, România deschide scorul, 
după o tușă, molul de margine rulând 
foarte bine spre terenul advers, arbitrul 
întâlnirii dictând eseu de penalizare, 
7-0 și cartonaș galben pentru belgianul 
Lucas Sotteau. Trei minute mai târziu, 
Taylor Gontineac reușește un nou eseu. 
Acesta pune presiune pe un jucător 
belgian care greșește, urmărește balonul 
și marchează, Melinte transformă pentru 
14-0.

Stejarii mențin jocul în 22-ul gazdelor, 
cu o nouă șansă de a marca, însă Florian 
Roșu este oprit la o palmă de terenul de 
țintă. La fel se întâmplă și cu Alexandru 
Savin, oprit înainte de a pune balonul jos, 
după ce a primit o pasă foarte bună de 
la Adrian Moțoc care a pătruns în forță, 
a făcut o fentă de pasă și i-a dat pasa 
colegului din prima linie. Câteva minute 
mai târziu, același Savin este de neoprit 
în drumul spre terenul de țintă, după ce 
primește o pasă din contact de la Hinckley 
Vaovasa. Melinte transformă pentru 21-

0. Pe finalul primei părți, Belgia reușește 
primele puncte, Ryan Godsmark, cu un 
pick and go pe lângă grămadă marchează 
prima încercare a gazdelor, 21-5.

Repriza a doua este dominată de 
România. Stejarii încep în forță punctând 
încă două încercări în primele 10 minute, 
ambele reușite de Taylor Gontineac, 
care realizează astfel hattrick-ul. Melinte 
transformă de fiecare dată, scorul 
devenind 35-5. Jocul bun al jucătorilor 
pregătiți de Eugen Apjok aduce noi șanse 
de a marca, oprite însă de apărarea 
belgienilor aproape de linia terenului de 
țintă. În minutul 55, Ovidiu Cojocaru, 
proaspăt intrat pe teren, își trece la 
rându-i numele pe lista marcatorilor, 
concretizând acțiunea frumoasă a 
molului. Melinte pune noi puncte, 42-5. 
Tabela se modifică din nou, de această 
dată Cristi Chirica, deschis bine de 
Alexandru Țiglă, trece de placajele a trei 
adversari, fiind de neoprit în drumul lui 
spre eseu. Melinte transformă, 49-5.

Belgia nu renunță la luptă, se apropie 
de terenul de 22 al României, însă 
Stejarii se apără bine și câștigă balonul, 
îndepărtând pericolul. La ultima fază a 
jocului, la primul meci după accidentare 
suferită în luna octombrie, o fractură de 
mandibulă, Jason Tomane punctează al 
optulea eseu, transformat de Melinte, 
56-5, scor final.

România obține astfel a doua victorie 
consecutivă cu bonus ofensiv și va întâlni 
în ultimul meci din grupă, duminică, 19 
februarie, la Lisabona, Portugalia.

România: 1. Alexandru Savin (CSA 

Steaua), 2.Eugen Căpățînă (SCM USV 
Timișoara), 3. Gheorghe Gajion (Stade 
Montois), 4. Adrian Moțoc (Biarritz) C, 
5. Marius Antonescu (Bourg en Bresse), 
6. Florian Roșu (CSM Știința Baia Mare), 
7. Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), 8. 
Cristi Chirica (RC Hyeres Carquieranne 
La Crau), 9.Gabriel Rupanu (SCM USV 
Timișoara), 10. Ionel Melinte (RC Hyeres 
Carquieranne La Crau), 11. Paul Popoaia 
(CSM Știința Baia Mare), 12. Taylor 
Gontineac (Rouen), 13. Atila Septar 
(Toulon), 14. Mihai Lămboiu (CSM Știința 
Baia Mare), 15. Hinckley Vaovasa (CSA 
Steaua). Rezerve: 16. Ovidiu Cojocaru 
(CS Dinamo), 17. Constantin Chiriac 
(SCM USV Timișoara), 18. Costel Burțilă 
(RC Hyeres Carquieranne La Crau), 19. 
Marius Iftimiciuc (Perigueux), 20. Robert 

Irimescu (Rugby United New York), 21. 
Alexandru Țiglă (CSM Baia Mare), 22. 
Vlăduț Popa (CSA Steaua), 23. Jason 
Tomane (CSM Baia Mare). Antrenor: 
Eugen Apjok.

Belgia: 1. Lucas Sotteau, 2. Alexis 
Cuffolo, 3. Romain Pinte, 4. Chris 
Baudry, 5. Maximilien Hendrickx, 6. 
Robin Vermerrsch, 7. Hugues Bastin, 8. 
Toon Deceuninck, 9. Ryan Godsmark, 
10. Jordan Gott, 11. Florian Remue, 13. 
Viktor Pazgrat, 12. Jens Torfs (C), 14. 
Victor Andre, 15. Hugo de Francom. 
Rezerve: 16. Basile Van Parys, 17. Bruno 
Vliegen, 18. Maxime Jadot, 19. Guillaume 
Mortier, 20. Lucas Rassinfosse, 21. 
Timothe Rifon, 22. Thomas Boden, 23. 
Valery Dulieu. Antrenor: Mike Ford.

sursa: rugbyromania.ro
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Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Vătăjelu, după victoria cu CFR: „Am bătut 
echipa campioană și ne-am bucurat”

Bogdan Vătăjelu s-a mai liniștit, 
după meciul cu CFR Cluj. La finalul 
etapei trecute, fundașul a fost foarte 
dur și a spus că mai mulți fotbaliști 
ar trebui să plece de la CSU Craiova, 
dacă se vrea performanță. Acum, 
apărătorul a avut un discurs ceva mai 
calculat, dar la fel de categoric.

„Acum suntem toți mulțumiți. Toți 
am făcut un joc extraordinar, chiar 
și cei care au intrat ne-au ajutat. 
Când facem ce trebuie avem șanse 
să câștigăm cu oricine, așa cum am 
arătat și în perioadele trecute. Putem 
spune după o victorie că înțelegem ce 
ne transmite (n.r. - antrenorul), dar 
dacă am avut sincope pur și simplu 
nu am fost noi, nu ne-am regăsit, 
n-am prins o zi bună. Am bătut echipa 

campioană și ne-am bucurat”, a spus 
fotbalistul.

Vătăjelu crede că alb-albaștrii 
trebuie să fie mai concentrați și să 
lege rezultate pozitive. Altfel, titlul va 
rămâne doar un vis pentru suporteri, 
conducere și staff: „Suntem jucători 
foarte buni toți. Nu orice jucător 
ajunge la Craiova. Inconstanța e cea 
mai mare problemă a noastră din 
ultimii 5-6 ani, poate chiar mai mult. 
Cred că asta ne-a lipsit. Ar trebui să 
fim mult mai echilibrați atunci când 
pierdem sau câștigăm. Ăsta ar fi un 
punct de unde ar trebui să plecăm. 
Frustrarea e și a noastră. Toți ne 
dorim să câștigăm trofee, dar nu 
e ușor. Putem, asta e fața noastră 
atunci când suntem conectați și 
suntem toți bine. Dacă doi-trei 
jucători nu sunt într-o zi bună 
nu putem să fim la același nivel. 
Dacă făceam alt rezultat cu Farul, 

sigur erau mai mulți spectatori. 
Campionatul ne lipsește, dar avem 
multe lucruri de pus la punct ca 

să ne putem bate”, a mai declarat 
Bogdan Vătăjelu, la finalul meciului 
cu CFR Cluj.

Ivan, după ce a reaprins 
speranțele oltenilor la titlu: 

„Jucăm pentru Craiova, 
pentru suporteri”

Andrei Ivan a reușit o dublă în 
meciul cu CFR Cluj. Căpitanul de la 
CSU Craiova demonstrează că merită 
să poarte banderola, în lipsa lui 
Nicușor Bancu. Atacantul formației 
din Bănie spune că mai este cale 
lungă până la titlu, dar orice se poate 
întâmpla, pentru că toate echipele 
angrenate în această luptă sunt 
despărțite de puține puncte.

„Un meci bun, nu am mai făcut 
greșeli. O primă repriză, în care am 
avut ocazii și noi și CFR. În a doua 
repriză am marcat și am luat trei 
puncte. Am lucrat de dimineață cu 

Mister să îmi așeze Cîmpanu. Am avut 
două meciuri în care nu ne-a ieșit nimic. 
Cu Farul puteam scoate și un egal pe 
final. Contează că ne-am motivat azi 
și am câștigat. E un campionat foarte 
strâns, suntem apropiate. Vedem ce 
va face și FCSB cu Voluntari. Va fi un 
drum foarte lung. Mister a făcut multe 
schimbări față de meciul cu Farul. Cei 
pe care i-a băgat au intrat bine în teren, 
Markovic și Cîmpanu. Au meritat să 
joace. Jucăm pentru Craiova, pentru 
suporteri”, a spus Andrei Ivan la finalul 
meciului.

Cătălin ANGHEL

George Cosac, noul 
președinte ales al FRT

În ședința Adunării Generale de 
Alegeri a Federației Române de Tenis, 
de vineri, 10 februarie 2023, George 
Cosac a fost ales, conform articolului 
32 alineat 2 și articolului 36 alineat 
2 din Statutul FRT, ca președinte al 
Federației Române de Tenis, cu 142 
de voturi pentru din 142 de voturi 
valabil exprimate.

„Eu merg înainte cu toată 
încrederea că, după așa o perioadă 
în care am fost testat la rezistență, de 
acum înainte putem lucra împreună 
la dezvoltarea Federației Române 
de Tenis.

Henry Ford spunea că „A fi 
împreună este un început, a rămâne 
împreună este un progres, a lucra 
împreună este un succes”.

În timpul mandatului meu la 
conducerea FRT, împreună cu echipa 
pe care am coordonat-o, am avut 
realizări care au contribuit la o 
mai bună desfășurare a activității 
Federației, dar și în atragerea tinerei 
generații către practicarea tenisului.

Majoritatea proiectelor pe care 
le-am dezvoltat și implementat 
au condus la conectarea a mii de 
copii cu tenisul, dar și la implicarea 
activă a cluburilor în identificarea de 
talente. Aceste proiecte de dezvoltare 
a tenisului vor fi îmbunătățite și 
implementate și în mandatul care 
începe azi”, a spus noul președinte al 
Federației Române de Tenis, George 
Cosac.

sursa: frt.ro
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Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

CSU Craiova bate campioana și îl ține pe 
Rotaru în cărți pentru titlu

CSU Craiova a câștigat meciul 
cu CFR Cluj. Oltenii s-au impus cu 
scorul de 2-0, sâmbătă seara, pe 
„Ion Oblemenco”. Elevii lui Neagoe 
au făcut un meci foarte bun, dar 
vedeta partidei a fost Andrei Ivan, 
atacantul care a reușit o dublă, în a 
doua repriză.

Neagoe voia să îi facă de râs 
pe clujeni: „Cred că mai 
puteam marca”
Eugen Neagoe a fost încântat de 

evoluția elevilor săi, în meciul cu CFR 
Cluj. Antrenorul și-a lăudat jucătorii, 
dar spune că aceștia puteau să dea 
mai multe goluri. Ar fi fost o rușine 
pentru ardeleni. Dan Petrescu este 
cunoscut pentru faptul că nu suportă 
să primească gol. Ținând cont de 
faptul că a luat oricum două de la 
Andrei Ivan, trei sau patru ar fi fost un 
dezastru pentru campionii României.

„Au meritat. Au făcut un joc bun. 
Am fost foarte mulțumit. Am început 
jocul cu o atitudine și o agresiune 
pe care nu am avut-o cu Botoșani și 
Farul Constanța. Am făcut și multe 
schimbări. Băieții au înțeles, chiar 
dacă am jucat împotriva unei echipe 
puternice. Cred că mai puteam marca. 
Nu trebuie să mă felicit. Băieții merită 
felicitări. Tot ce s-a întâmplat pe teren 
am lucrat. Crețu și Nistor sunt doi 
jucători valoroși. În această seară 
am ales să începem cu alți jucători. 
Toți merită felicitări, inclusiv cei care 
nu au intrat. Nu am realizat nimic, 
e o victorie importantă, dar trebuie 
să rămânem la fel de concentrați. 
Dacă vom juca așa și la meciurile 
următoare nu vom avea probleme. 
Asta ne-a lipsit”, a declarat Neagoe, 
la finalul jocului cu CFR Cluj.

Mihai  Rotaru a început să 
negocieze cu mai mulți jucători 
rezilierea contractelor, în timp ce 
Neagoe începe să se orienteze către 
tinerii fotbaliști pe care îi are la 
dispoziție: „Am jucat cu patru jucători 
sub 21 de ani. Pe parcurs a mai intrat 
și Sala. Am ales între Sala și Danciu, 
doi mijlocași. Cîmpanu avea ceva 
probleme și am introdus copiii”, a mai 

spus Eugen Neagoe.
CSU Craiova: L. Popescu - Vătăjelu, 

Gjoko Zajkov, Raul Silva, Basilio 
Ndong - Mateiu, Screciu - Ișfan, 
Cîmpanu, Ivan - Markovic.

Rezerve: Lazar, Hanca, Juraj 
Badelj, D. Sala, Al. Crețu, Nistor, M. 
Danciu, Rivaldinho, Koljic.

Antrenor: Eugen Neagoe
CFR Cluj: Scuffet - Cr. Manea, Yuri 

Matias, Burcă, Camora - Bordeianu, 
Boateng, C. Deac - Krasniqi, Yeboah, 
Birligea. Rezerve: Sava - Braun, Țîru, 
Muhar, Cvek, Petrila, Fica, Malele, 
Janga.

Antrenor: Dan Petrescu
Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova
Arbitru: Marcel Bîrsan / Asistenți: 

Mihai Marica și Imre-Laszlo Bucsi
Arbitru VAR: Horia Mladinovici / 

Arbitru AVAR: Andrei Antonie


