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PUBLICITATE

COMPANIA DE APĂ OLTENIA SA titular al proiectului „PROIECTUL 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ 
DIN JUDEȚUL DOLJ, ÎN PERIOADA 2014 - 2020”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Stație 
de pompare şi conductă de evacuare SEAU Rast-Dunăre” componentă a 
contractului „CL 12 - Extindere sistem de alimentare cu apă în Calafat, 
Maglavit, Cerăt, Balasan, Poiana Mare, Piscu Vechi” propus a fi amplasat 
în județul Dolj, localitatea Rast.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, 
strada Petru Rareş, nr.1, județul Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 08:00 -  
16:00 şi vineri între orele 08:00 - 14:00 precum şi la următoarea adresă 
de internet http://apmdj.anpm.ro.  

Publicul interesat poate înaita comentarii/observații la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina 
de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

PUBLICITATE

Drogat la volan, pe străzile din Vâlcea. 
500 de amenzi în weekend

Polițiştii vâlceni au avut, din nou, 
un weekend plin de evenimente. De 
la şoferi drogați sau beți la volan, 
la diverse infracțiuni, oamenii legii 
au acordat nu mai puțin de 500 de 
amenzi. Astfel, un bărbat de 33 de 
ani, din comuna Frânceşti a fost 
depistat de polițişti, conducând un 
autoturism după ce ar fi consumat 
substanțe interzise.

„La data de 10 februarie a.c., 
polițiştii rutieri din cadrul Biroul Rutier 
Râmnicu Vâlcea au depistat un bărbat 
de 33 de ani, din comuna Frânceşti, 
în timp ce conducea un autoturism 
în municipiul Râmnicu Vâlcea, sub 
influența unor substanțe psihoactive.

În urma testării cu aparatul 
drugtest, acesta a indicat prezența 
substanțelor psihoactive THC şi OPI, 
motiv pentru care a fost condus la o 
unitate medicală, pentru recoltarea 
de mostre biologice, în vederea 
stabilirii substanțelor psihotrope în 
organism.

A fost întocmit dosar penal, în care 
se efectuează cercetări sub aspectul 
comiterii infracțiunii de conducerea 
unui vehicul sub influența băuturilor 

alcoolice sau a altor substanțe”, au 
spus polițiştii.

În perioada 10-12 februarie 
2023, oamenii legii au verificat 
780 de autovehicule, au legitimat 
795 de persoane, au efectuat 324 
de testări de alcool şi droguri, iar 
pentru abaterile depistate au aplicat 
500 sancțiuni contravenționale, în 
cuantum de aproximativ 15.000 lei.

„Dintre amenzile aplicate, 196 au 
fost pentru depăşirea cu mai mult de 
50 de km/h a vitezei regulamentare, 
16 pentru depăşire neregulamentară, 
23 pentru abateri ale pietonilor, 7 
pentru abateri ale bicicliştilor, 5 pentru 
consumul de băuturi alcoolice la volan 
şi 253 pentru alte nereguli.

Au fost reținute în vederea 
suspendării dreptului de a conduce 
pe drumurile publice, 55 de persmise 
de conducere (28 pentru viteză 
neregulamentară, 16 pentru depăşire 
neregulamentară, 5 pentru consumul 
de alcool la volan, 2 pentru neacordare 
prioritate vehicule/pietoni şi 4 pentru 
alte abateri).

De asemenea, au fost constatate 
5 infracțiuni la regimul rutier, dintre 
care 3 pentru conducerea unui 
vehicul fără permis de conducere, 1 
pentru conducerea unui vehicul sub 
influența băuturilor alcoolice sau a 

altor substanțe şi 1 pentru punerea 
în circulaţie sau conducerea unui 

vehicul neînmatriculat”, au adăugat 
polițiştii vâlceni.
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Doi gorjeni s-au bătut într-un bar

Efective mărite din cadrul Poliției 
Municipiului Motru, Serviciului de 
Ordine Publică, Serviciului de Acțiuni 
Speciale, sprijiniți de jandarmi, au 
acționat în cursul nopții de 10-11 
februarie a.c., pe raza municipiului 
Motru, pentru prevenirea faptelor 
antisociale, combaterea încălcării 
normelor legale și asigurarea unui 
climat optim de siguranță publică și 
rutieră.

„În cadrul acțiunii, polițiștii au 
legitimat 93 de persoane, au verificat 
44 de autovehicule și au aplicat 15 
amenzi, în valoare de 12.900 lei. De 
asemenea, în cadrul activităților, au 

fost verificate 11 societăți comerciale.
Tot în cursul nopții, polițiștii din 

cadrul Poliției Municipiului Motru au 
reținut pentru 24 de ore doi tineri de 
28 și 20 de ani, bănuiți de săvârșirea 
infracțiunilor de tulburarea ordinii 
și liniștii publice și lovirea sau alte 
violențe.

În fapt, cei doi tineri, în timp ce 
se aflau în incinta unui local public 
din municipiul Motru, pe fondul unui 
conflict spontan, s-au lovit reciproc, 
tulburând ordinea și liniștea publică”, 
potrivit IPJ Gorj.

T iner i i  au  fos t  p rezenta ț i 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Motru, cu propuneri legale, iar aceștia 
au primit măsura controlului judiciar 
pentru 30 de zile.

Bărbat încătușat, după ce 
și-a bătut mama

Un bărbat de 57 de ani, din 
comuna Crușeț, a fost reţinut pentru 
24 de ore de către polițiștii din 
cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina. 
Acesta este bănuit de săvârșirea 
infracțiunilor de violență în familie 
și încălcarea măsurilor dispuse prin 
ordinul de protecție.

Conform cercetărilor, oamenii 
legii au stabilit că, la data de 11 

februarie, bărbatul ar fi pătruns în 
locuința mamei sale, deși împotriva 
sa instanța de judecată a emis un 
ordin de protecție, iar în urma unei 
discuții contradictorii, ar fi agresat-o 
fizic. Cercetările sunt continuate de 
polițiști pentru documentarea întregii 
activități infracționale a bărbatului, 
potrivit IPJ Gorj.

Claudia GROSU

Gorjean beat la 
volan și fără permis, 
urmărit de polițiști

Un tânăr de 22 de ani, din oraşul 
Turceni, a fost reţinut de poliţişti 
pentru 24 de ore. Acesta este 
bănuit de săvârșirea infracțiunilor 
de conducere pe drumurile publice 
a unui vehicul, de către o persoană 
aflată sub influența alcoolului și 
care nu deține permis de conducere 
pentru nicio categorie de vehicule.

„Din cercetări, polițiștii au stabilit 
că la aceeași dată, tânărul în timp 
ce conducea un autoturism pe DJ 
674 Valea Viei, din direcția Rovinari-
Turceni, nu ar fi respectat semnalul 
de oprire efectuat de polițiști, 
continuându-și deplasarea.

Tânărul a fost urmărit de polițiști 

pe o distanță de aproximativ 15 
km, ulterior fiind oprit, iar în urma 
verificărilor efectuate, polițiștii au 
stabilit că acesta nu deține permis de 
conducere pentru nicio categorie de 
vehicule”, au transmis reprezentanţii 
IPJ.

În urma testării cu aparatul 
et i lo test ,  acesta a ind icat  o 
concentrație de 0,68 mg/l alcool 
pur în aerul expirat. Cercetările 
sunt continuate de polițiști, sub 
supravegherea unui procuror din 
cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Târgu Jiu.

Claudia GROSU
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	 Preşedintele	Consiliului	Judeţean	Dolj,
	 în	temeiul	art.	179	alin.	(1)	și	alin.(3),	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	extraordinară,	în	data	de	14.02.2023,	ora	11.00	în	sistem	on-line,	folosind	
platforma	Zoom.

      Art.2.	Proiectul	ordinii	de	zi	a	ședinței	extraordinare	a	Consiliului	Județean	Dolj	din	data	de	14	februarie	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. 59                                                          Emisă astăzi, 13.02.2023

  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. 59/2023

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

din data de 14 februarie 2023

1.	 Depunerea	jurământului	prevăzut	la	art.117	din	Ordonanța	de	Urgență	a	Guvernului	nr.57/2019	privind	Codul	administrativ,	cu	
modificările	și	completările	ulterioare,	de	către	supleanții	ale	căror	mandate	de	consilieri	județeni	au	fost	validate	prin	încheiere	civilă,	
pronunțată	de	Tribunalul	Dolj	în	Dosarul	nr.113/63/2023.
2.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	modificării	și	completării	Anexei	nr.1	la	Hotărârea	Consiliului	Județean	Dolj	nr.22/17.01.2023	

privind	încheierea	contractului	de	parteneriat	pentru	constituirea	”Consorțiului	Regional	Integrat	pentru	Învățământul	Dual	Craiova”	
(comisia	nr.4)

CONSILIUL	JUDEȚEAN	DOLJ
PREŞEDINTE

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință extraordinară
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Percheziții la traficanții de 
migranți din Olt și Vâlcea

Autoritățile române au făcut 34 de 
percheziții, în dimineața zilei de luni, 
13 februarie, pe raza municipiului 
București și județelor Ilfov, Argeș, 
Dâmbovița, Teleorman, Olt, Sibiu, 
Arad, Vâlcea, Vrancea și Galați, în 
vederea destructurării unui grup 
infracțional organizat, specializat în 
săvârșirea infracțiunii de trafic de 
migranți.

Aceștia proveneau din India, 
Pakistan, Bangladesh, Nepal şi Sri 
Lanka. Anchetatorii au documentat 
5 transporturi, prin intermediul 
cărora membrii grupului ar fi încercat 
să scoată ilegal, din România, 
aproximativ 120 de migranţi.

„În cauză, s-a reținut că, în anul 
2021, a fost constituit un grup 
infracțional organizat, format din 
cetățeni români, în scopul săvârșirii 
infracțiunii de trafic de migranți, 
în vederea obținerii în mod facil a 
unor sume importante de bani, grup 
care a acționat până în prezent. În 
vederea realizării scopului grupului 
infracțional, membrii acestuia au 
adăpostit și transportat migranți, 
care proveneau din India, Pakistan, 
Bangladesh, Nepal și Sri Lanka”, a 
anunțat DIICOT.

Pentru transportarea migranților, 

au fost utilizate autotrenuri, remorci 
și autoutilitare, care erau proprietatea 
membrilor grupului infracțional 
organizat sau care erau utilizate de 
societăți comerciale.

„Sub pretextul unor livrări de 
marfă având ca destinație finală 
state din Uniunea Europeană, au fost 
efectuate mai multe transporturi în 
scopul trecerii frauduloase a frontierei 
de vest a României, migranții fiind 
ascunși printre mărfuri. Pe parcursul 
urmărir i i  penale, cu spr i j inul 
Inspectoratului General al Poliției 

de Frontieră, au fost documentate 5 
transporturi prin intermediul cărora 
membrii grupului au încercat să 
scoată ilegal din România aproximativ 
120 de migranți”, se mai arată în 
comunicat.

L a  s e d i u l  D I I C OT  S i b i u 
vor fi duse, în vederea audierii, 
aproximativ 30 de persoane despre 
care există suspiciunea că sunt 
implicate în desfășurarea activităților 
infracționale.

Acțiunea beneficiază de sprijinul 
ofițerilor de poliție judiciară din 

cadrul Brigăzilor de Combatere a 
Criminalității Organizate București, 
Alba Iulia și Pitești și Serviciilor 
de Combatere a Criminalități i 
Organizate Teleorman, Vâlcea, Olt, 
Dâmbovița, Galați, Vrancea și Arad 
și Inspectoratului General al Poliției 
de Frontieră - Direcṭia Prevenirea 
și Combaterea Migraṭiei Ilegale și a 
Infracṭionalităṭii Transfrontaliere.

Suportul de specialitate a fost 
asigurat de către Direcția Operațiuni 
Speciale din cadrul Inspectoratului 
General al Poliţiei Române.

Se oprește apa în Slatina

Alimentarea cu apă se va întrerupe 
pe 16 februarie, în partea de jos 

a municipiului Slatina din cauza 
lucrărilor de scoatere din funcțiune 

a rețelei vechi de alimentare cu apă, 
de pe strada Vintilă Vodă. Intervenția 
presupune izolarea și obturarea 
vechii conducte, fără spargerea 
carosabilului și devierea traficului 
rutier.

Serviciul de alimentare cu apă 
va fi oprit în toată partea de jos a 
municipiului Slatina, joi, 16 februarie 
2023, în intervalul orar 9.30-15.30.

„Facem apel la cetățenii din zona 
menționată să își asigure rezerva 
minimă de apă pentru consum și 
uz casnic pe perioada întreruperii 
furnizării apei.

Facem precizarea că, o perioadă 
după finalizarea lucrărilor, în zonă, 
pot să apară modificări ale turbidității 
apei, deoarece lucrările executate 
impun golirea totală a sistemului 
de alimentare cu apă”, transmite 

Compania de Apă Olt.
Rețeaua de distribuție apă de pe 

strada Vintilă Vodă a fost schimbată 
în totalitate, investiția Companiei de 
Apă Olt făcând parte din proiectul cu 
finanțare europeană nerambursabilă 
„Dezvoltarea infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Olt în perioada 
2014-2020”.

„Vintilă Vodă” a fost prima stradă 
din municipiul Slatina unde Compania 
de Apă Olt a început aceste lucrări 
ample de reabilitare și extindere 
a rețelelor de apă și canalizare, în 
cadrul acestui nou proiect.

Investițiile care sunt în curs de 
realizare, în tot municipiul Slatina, au 
ca scop îmbunătățirea calității apei 
distribuite și reducerea pierderilor 
de apă.

Alexandru NICA
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Brâncuși al lumii, sărbătorit la Craiova

Luni s-a dat startul săptămânii 
Brâncuși, la Craiova. Evenimentul a 
început cu expoziția „Brâncuși văzut 
prin ochii copiilor”, vernisaj care a fost 
inaugurat chiar la centrul care poartă 
numele marelui sculptor, în cadrul 
Muzeului de Artă din oraș.

La eveniment au fost prezenți, 
printre alții, vicepreședintele CJ 
Dolj, Antonie Solomon, managerul 
Muzeului de Artă, Emilian Ștefârță, 
dar și managerul Școlii Populare de 
Arte Cornetti, Iulia Andreea Croitoru. 
Elevii școlii Cornetti au fost chiar 
autorii expoziției din cadrul Centrului 
Brâncuși, iar numele acestora au fost 
făcute publice.

„Lucrările de artă fotografică 
au fost realizate de elevii Cristian 
Cumpătă, Antonia Uncheașu, Teodora 
Modan, Ștefan Stanojevic, Milica 
Dimitrijevic și Mihai Stănel. Lucrările 
de grafică și pictură au fost realizate 
de elevii Liviu Ionescu, Diana Stancu, 
Aitana Ferando, Irina Badea, Maria 
Comănescu, Mirabela Căpățână și 
Maria Biciușcă”, a spus managerul 
Școlii Populare de Arte Cornetti, Iulia 
Andreea Croitoru.

P r e z e n t  l a  e v e n i m e n t , 
vicepreședintele CJ Dolj, Antonie 
Solomon s-a arătat impresionat de 
operele elevilor, subliniind totodată 
importanța marelui sculptor „furat de 
către omenire”.

„Este pentru prima dată în viața 
mea când particip la o asemenea 
manifestație. Faptul că niște elevi, 
îndrumați în cadrul Școlii Populare 
de Artă Cornetti de către profesori 
cu pasiune, au realizat această 
expoziție, spune foarte mult. Să-l vezi 
pe Brâncuși prin ochii copiilor. Din 

naivitatea lor iese adevărata bucurie. 
Brâncuși este primul furt de cultură la 
nivel mondial. Practic nu mai este al 
nostru. De asta e bine să ne amintim 
măcar o dată pe an că acest mare 
sculptor al omenirii a fost al nostru”, a 
spus vicepreședintele CJ Dolj, Antonie 
Solomon.

La deschiderea evenimentului a 
fost prezent și managerul Muzeului de 
Artă, Emilian Ștefârță. Acesta a vorbit 
la rândul său despre vernisaj și a 
invitat craiovenii la Centrul Constantin 
Brâncuși în această săptămână.

„Școa la  Cornett i  începe o 
sesiune de evenimente care vor 
culmina duminică cu un simpozion. 
Până duminică sunt foarte multe 
evenimente susținute de Biblioteca 
Județeană, de Muzeul de Istorie. Acest 
spațiu nou creat, încă adăpostește o 
expoziție Brâncuși pentru câteva 
luni de zile. Vă așteaptă lucruri 
interesante în această săptămână”, 
a spus managerul Muzeului de Artă, 
Emilian Ștefârță.

Expoziție de carte la 
Biblioteca Aman
Vernisajul de la Centrul Constantin 

Brâncuși a continuat cu o expoziție de 
carte, în cadrul Bibliotecii Județene 
„Alexandru și Aristia Aman”. Expoziția 
intitulată „Constantin Brâncuși în 
colecțiile Bibliotecii Aman” a adunat 
mai mulți elevi ai Liceului Voltaire 
din Craiova, care au avut prilejul de 
a afla informații, dar și de a viziona o 
prezentare multimedia.

La evenimentul de la Biblioteca 
Județeană au fost prezenți ș i 
managerul instituției, Lucian Dindirică, 
dar și vicepreședintele CJ Dolj, Mihai 
Neațu. Cei doi au invitat, la rândul lor, 
craiovenii să participe la evenimentele 
prilejuite de Săptămâna Brâncuși.

„Este un prim pas pe care îl 

începem în această săptămână, îl 
începem aici la Biblioteca Județeană, 
în săptămâna dedicată lui Constantin 
Brâncuși. Consiliul Județean, așa 
cum v-a obișnuit, alocă foarte multe 
efort și foarte multe energii către 
zona de cultură. Investim foarte mult 
în infrastructura dedicată culturii 
și în evenimente culturale”, a spus 
vicepreședintele CJ Dolj, Mihai Neațu.

Managerul Bibliotecii Aman, 
Lucian Dindirică, a vorbit la rândul 
său despre evenimentul organizat la 
sediul instituției pe care o conduce, 
dar și despre un alt eveniment la 
care va fi expusă o revistă unică în 
România, din 1921.

„«Brâncuși al lumii» este un 
eveniment care se desfășoară cum 
umbrela Consiliului Județean Dolj, 
iar evenimentele care sunt propuse 
începând de luni sunt organizate 
de instituții aflate în subordonarea 
Consiliului. La Biblioteca județeană 
propunem o expoziție de carte 
dedicată lui Constantin Brâncuși și 
o prezentare multimedia. Aducem 
în fața publicului titlurile de carte 
dedicate lui Constantin Brâncuși 
pentru a fi mai ușor de identificat 
pentru cei care sunt pasionați de 
acest subiect. Mai avem un eveniment 
care se va vernisa în cursul acestei 
săptămâni la Casa Dianu. Este vorba 
despre Constantin Brâncuși în exilul 
românesc. Cea mai importantă este 
acea revistă dedicată lui Brâncuși, din 
1921, o lucrare care, din cunoștințele 
noastre, este unică în România”, a 
spus managerul Bibliotecii Aman, 
Lucian Dindirică.

Seria evenimentelor va continua 
marți, 14 februarie. Ziua pune la 
dispoziția publicului documente 
inedite provenind din perioada 
șederii marelui sculptor la Craiova 
și București. Renumitul arhitect 
italian Oreste Ruggiero este invitatul 

conferinței internaționale „Zborul - de 
la Da Vinci la Brâncuși”, manifestare 
care aduce în fața invitaților expunerea 
unor documente și fotografii inedite 
din Fondul Arhivelor Diplomatice ale 
Ministerului Afacerilor Externe.

În ziua de 15 februarie, Muzeul de 
Artă, prin spațiile pe care le pune la 
dispoziție în Sala Oglinzilor și la Centrul 
„Constantin Brâncuși”, este gazda 
evenimentelor „Brâncuși și prietenii 
săi”, activitate cultural-educativă 
destinată elevilor, și „Constantin 
Brâncuși, între Pământ și Cer pe 
Calea Sufletelor”, o proiecție de film 
documentar și dezbatere.  Expoziția 
de cărți și documente reprezentative 
„Constantin Brâncuși în colecțiile 
Exilului Românesc” va deschide 
seria inițiativelor desfășurate joi, 16 
februarie, care mai cuprinde „Brâncuși 
reloaded” și „Față în față. Începuturi”, 
ultimele două manifestări urmând 
să se desfășoare în spațiile puse la 
dispoziție de Galeria ARTA. Scriitorul 
Ion Deaconescu va intra în dialog 
deschis cu cititorii volumului-omagiu 
„Pasărea sunt eu”, un eveniment care 
se va desfășura vineri, 17 februarie, 
la Muzeul de Artă, în Sala Oglinzilor. O 
zi mai târziu, melomanii se vor putea 
bucura de un regal muzical, „Poveste 
din Bucureștiul de odinioară”, găzduit 
de Filarmonica Oltenia Craiova și 
pus în scenă de actrița Miruna 
Ionescu și de violonistul Valentin 
Albeșteanu, acompaniați Taraful de 
Oraș. Duminică, 19 februarie, atunci 
când este marcată Ziua Națională 
„Constantin Brâncuși”, vor avea 
loc două conferințe care tratează 
subiecte de cercetare și sinteză 
asupra operei sculptorului: „Atelierul 
lui Brâncuși”, susținută de prof. univ. 
dr. Ruxandra Demetrescu, și „De 
ce dormitează muza lui Brâncuși?”, 
avându-l ca autor pe prof. univ. dr. 
Cristian Robert Velescu.
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CNAIR a desemnat câştigătorul pentru 
elaborarea Studiului de Fezabilitate al 

primului lot al drumului de mare 
viteză Filiaşi - Lugoj

Directorul general al CNAIR, 
Cristian Pistol, a anunţat, luni, că a 
fost desemnat câştigătorul pentru 
elaborarea Studiului de Fezabilitate 
al primului lot al drumului de mare 
viteză Filiaşi - Lugoj, un proiect în 
valoare de 21 de milioane de lei.

„Am desemnat astăzi câştigătorul 
pentru elaborarea Studiului de 
Fezabilitate al primului lot al drumului 
de mare viteză Filiaşi - Lugoj. Lotul 
Filiaşi - Drobeta Turnu Severin va 
avea o lungime de aproximativ 70 de 
km iar Studiul de Fezabilitate trebuie 
să fie finalizat în 18 luni”, a transmis, 
luni, directorul CNAIR.

Potrivit acestuia, Asocierea DP 
CONSULT S.A. (lider de asociere) -  
EXPLAN S.R.L. - GEOLOGIC-SITE 

SRL - SCA TEAHA&FÜZESI, va avea 
la dispoziţie 21,053 milioane de lei, 
fără TVA.

Semnarea contractului poate 
avea loc după expirarea perioadei de 
depunere a eventualelor contestaţii.

Drumul Filiași - Lugoj are 230 
kilometri, patru loturi și o durată de 
realizare a studiilor de fezabilitate 
cuprinsă între 18 și 26 de luni.

Ministrul Transporturilor, Sorin 
Grindeanu, a venit cu mai multe 
explicații pentru fiecare lot în parte. 
Așadar, primul lot, Filiași - Drobeta 
Turnu Severin, are o lungime de 
aproximativ 70 de km și o valoare 
estimată a contractului pentru 
elaborarea SF de 28,19 milioane de 
lei fără TVA, în timp ce al doilea lot, 
Drobeta Turnu Severin - Domașnea, 
are o lungime de aproximativ 65 de 
km și o valoare estimată a contractului 

pentru elaborarea SF de 47,79 
milioane de lei fără TVA.

Șeful de la Transporturi mai spune 
că lotul trei, Domașnea - Caransebeș, 
are o lungime de aproximativ 45 
de km și o valoare estimată a 
contractului pentru elaborarea SF 

de 25,38 milioane de lei fără TVA, 
iar ultimul lot, cel de-al patrulea, 
pe ruta Caransebeș - Lugoj, are o 
lungime de aproximativ 50 de km 
și o valoare estimată a contractului 
pentru elaborarea SF de 18,79 
milioane de lei fără TVA.

Zeci de misiuni ale pompierilor, în acest weekend

Pompierii militari din cadrul 
Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Drobeta” al judeţului 
Mehedinţi au efectuat 43 de misiuni, 
în acest weekend.

„În perioada 10-12 februarie a.c., 
pompierii mehedințeni au intervenit 
pentru stingerea a zece incendii, cinci 
dintre acestea izbucnite la gospodării, 
iar alte cinci manifestate la un spațiu 
comercial, un autoturism, o pubelă, 
anvelope uzate și vegetație uscată. 
Din fericire, nu au fost înregistrate 
victime, echipajele operative reușind 

să lichideze incendiile în limitele 
găsite, împiedicând propagarea 
flăcărilor”, spun reprezentanții ISU 
Mehedinți.

De  a s emenea ,  s a l va t o r i i 
mehedințeni au acționat și la trei 
accidente rutiere, în urma cărora 
trei persoane conștiente au necesitat 
îngrijiri medicale, doar două dintre 
acestea fiind transportate la spital de 
către echipajele SMURD.

Astfel, în noaptea de duminică, 
un echipaj de pompieri din cadrul 
Detașamentului Drobeta Turnu 

Severin a intervenit pe B-dul Tudor 
Vladimirescu din municipiu, pentru 
îndepărtarea unui copac și a unui 
stâlp electric stradal căzuți pe 
carosabil. Cu ajutorul accesoriilor din 
dotare, pompierii militari au degajat 
carosabilul, circulația fiind reluată în 
condiții de siguranță.

În cursul zilei de duminică, trei 
echipaje de pompieri din cadrul 
Detașamentului Drobeta Turnu 
Severin au intervenit cu două 
autospeciale de lucru cu apă și 
spumă și o ambulanță SMURD pentru 
stingerea unui incendiu izbucnit la o 
anexă gospodărească în localitatea 
Bistrița din comuna Hinova.

Au ars acoperișul anexei pe o 
suprafață de circa 10 mp, podul din 
blană de lemn pe o suprafață de circa 
5 mp și mobilierul din încăpere. Cauza 
probabilă de izbucnire a incendiului 
a fost determinată de coșul de 
fum amplasat necorespunzător sau 
neprotejat termic față de materialele 
combustibile.

„Atragem atenția cetățenilor că 
nerespectarea măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor poate produce 
tragedii”, potrivit ISU Mehedinți.

Indicațiile pe care mehedințenii 
trebuie să le aibă în vedere în ce 
privește coșurile pentru evacuarea 
fumului:

- sunt obligatorii verificarea, 
repararea, izolarea termică şi 
curăţarea periodică a coșurilor de 
evacuare a fumului, fiind interzisă 
folosirea lor dacă sunt necurățate.

- Populația să manifeste prudență 
maximă la utilizarea sobelor sau a 
altor echipamente folosite pentru 
încălzirea locuinței. Înainte de 
culcare, focul din sobă trebuie 
întotdeauna stins.

- Nu se vor utiliza mijloace de 
încălzire (sobe, reșouri, calorifere 
electrice, aeroterme și altele) cu 
defecte sau improvizații, deoarece 
pot conduce la evenimente cu pagube 
sau chiar cu pierderi de vieți.

Mai multe informații despre modul 
de comportare în cazul producerii unor 
situații de urgență pot fi obținute prin 
accesarea platformei naționale de 
pregătire în situații de urgență https:// 
fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU 
care poate fi descărcată gratuit de pe 
App Store și Google Play.

Vera IONESCU
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HOROSCOP
E greu sa-ti mentii echilibrul 

cand o forta externa pune 
presiune pe o parte. 

Rezolvarea problemei nu 
este atat de grea pe cat crezi, 
pentru ca aceasta forta este ca 
un cadou. 

Daca nu intelegi ceva, 
intreaba. Daca ti se pare diferit, 
intreaba de ce. Curiozitatea 
ta este mare, mai ales cand 
vine vorba de neconventional, 
si cu atat mai mult daca este 
revolutionar. 

Ca o echipa de hoti de buzunare 
intr-o multime, un grup poate sa aiba 
ochii pe tine si sa planuiasca in secret 
sa profite de inocenta ta. Unul poate 
lucra pentru a-ti distrage atentia cu 
ceva jucaus si inofensiv, in timp ce 
ceilalti lucreaza la spatele tau.

S-ar putea sa fii zdruncinat 
pana in miez astazi de cineva. 
Poate te simti ca si cum ai fi 
imbatranit din cauza ideilor 
grandioase si a muntilor de 
informatii care vin de la aceasta 
persoana.

Oportunitatea este numele 
jocului pentru tine. Nu stinge lumina 
inainte de a te asigura ca ai explorat 
toate optiunile astazi. Inspiratia 
poate veni intr-un fulger de ganduri 
neasteptate, asa ca asigura-te ca ai 
un caiet si un creion la indemana. 

Computerul tau intern tocmai 
a fost actualizat astazi, iar capul tau 
zbarneste cu tot felul de informatii 
noi. Vestea buna este ca ar trebui 
sa poti procesa toti acesti octeti la 
viteza fulgerului. Actioneaza rapid 
si cu mare incredere. 

Astazi ti se poate cere 
sa alegi intre vechi si nou. 
Es te  ca  s i  cum oamen i i 
protesteaza intr-un fel si 
t i  s-ar cere sa te alaturi 
randurilor celor care doresc 
sa vada schimbarea.

S-ar putea sa te simti putin 
singur astazi, chiar daca in jurul 
tau sunt oameni. Poate parea ca 
toata lumea se afla intr-un alt plan. 
Poate crezi ca nu ai nimic in comun 
cu ceilalti – chiar si cu cei de care, 
in general, te simti cel mai aproape.

Forta interioara si curajul sunt 
extraordinare astazi. Vei descoperi 
ca oamenii graviteaza in mod 
natural catre tine. 

Accepta acest potop de 
energie si foloseste-l dupa cum 
crezi de cuviinta. 

C o n c e p t u l  t a u  d e 
real itate s-ar putea baza 
mai mult pe emotiile tale 
decat pe fapte. Aceasta este 
una dintre acele zile in care 
emotionalitatea ta te poate 
pune in dificultate.

Poarta azi camasa cu dungi 
si pantalonii cu buline. Cu cat 
te ciocnesti mai mult cu lumea 
exterioara, cu atat mai bine. 
S-ar putea sa te simti extrem 
de deplasat la inceput, dar vei 
incepe sa vezi frumusetea.

Oamenii agresivi pot interfera 
cu planurile tale astazi, asa ca nu te 
supara prea mult daca lucrurile nu 
merg asa cum vrei tu. Fie ca acesta 
sa fie un exercitiu pentru a invata 
cum sa gandesti si sa actionezi pe 
picioarele tale.

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 Cum să furi 
  un milion (AP)
23:10 Soția perfectă 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare şi 
  Hathaway: detectivi 
  particulari 
01:55 Cum să furi un 
  milion (AP)
04:00 Meteo (R)
04:05 Sport (R)
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)

07:25 Fuga peste graniță (12)
09:00 Hancock (AG)
10:35 Mereu la prima 
  întâlnire (AG)
12:15 Celeste și Jesse 
  pentru totdeauna (N15)
13:50 După cum 
  ți-e norocul (12)
15:20 Fiicele doctorului 
  March (AG)
17:35 Multă baftă, 
  Leo Grande! (15)
19:15 Stargirl
20:00 O parte de adevăr 
21:00 C.B. Strike 
22:00 They Came 
  Together (15)
23:25 Reflux (15)
00:55 Hancock (AG)
02:30 Răzbunare și 
  adrenalină (18)
04:10 Val (15)
06:00 Poarta Magică

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 Ridiculozaurii 
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 
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 Exclusiv VIP (R)
11:00 Teleshopping
13:00 Dragoste și 
  răzbunare (AP)
14:00 Focus 
15:30 Exclusiv 
  VIP 
17:30 Flash 
  monden 
17:55 Sport
18:00 Focus 18 
19:15 Primii castiga - 
  quiz show 
20:00 Amintiri (12)
22:00 Starea 
  naţiei 

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

09:00 Tradiţii de la bunica 
10:45 Destine rătăcite 2
11:45 Dragostea găsește o cale 
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 Vanatorii de reptile (12)
23:00 6 moduri de a muri (12)
01:15 Fosta mea iubire 
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 Hoteluri imposibile:
   Confruntarea 
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 Goana după aur 
22:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
23:00 Goana după aur 
00:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
01:00 Indigenii din Alaska 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Goana după aur 
04:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
05:00 Maşini 
  pe alese

HBO EUROSPORT

07:30 Schi alpin: CM Courchevel
08:30 Biatlon: CM Oberhof 
09:30 Snooker: Seria Home
   Nations - Openul galez 
11:00 Sărituri cu schiurile:
   CM Lake Placid 
12:00 Schi alpin: CM Courchevel
15:25 Biatlon: CM Oberhof 
17:30 Schi Alpin
17:55 Schi alpin: CM Courchevel
20:30 All sports *: Dezlănţuiţi 
  forţa sportului 
20:45 Snooker: Seria Home
   Nations - Openul galez 
01:00 Formula e: CM  
  Hyderabad
02:00 Schi alpin: CM Courchevel
02:30 Sărituri cu schiurile: 
  CM Lake Placid 
04:00 Schi alpin: CM Courchevel
04:45 Biatlon: CM Oberhof 
05:30 Snooker: Seria Home  
  Nations - Openul galez 

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 40 de intrebari   
  cu Denise Rifai (R)
01:30 Știrile 
  Kanal D (R)
02:30 Casa 
  iubirii (R)
05:00 Știrile 
  Kanal D (R)
05:45 Aripi 
  frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

08:30 Sophie şi elefantul (AP)
10:45 La bloc

13:00 Războiul mireselor (AP)
14:45 Daphne și Velma (AP)
16:15 Domnișoara 
  Pettigrew (AP)
18:15 La bloc
20:30 Laguna albastră (AP)
22:45 Cincizeci de 
  umbre întunecate (15)
01:15 Laguna albastră (AP)

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
02:30 Și bețivi și 
  mincinoși (AP12)
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 Taken 3: 
  Teroare în L.A. (12)
02:15 Lecţii de 
  viaţă (R)
03:00 Vorbeşte lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane 

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

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

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

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

   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

21.02

09:00 - 17:00 PTA 3 Urzicuţa - circ. JT nr. 1+2, PTA Urzica Mare - circ. 
JT nr. 1+2

Urzicuţa

09:00 - 17:00 PTA CRR, PTA IJVMR, PTA Agrosem, PTA CLF, PTCZ 1 
SUMA SA, PTA IRTA, PT terţi: PTA Mobifon, PTAb SC 
ALUC

Băileşti

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:

21.02

PTCZ Parc CălimăneştiCălimăneşti09:00 - 15:00
PTA Zlătarei 3Drăgăşani09:30 - 12:30

09:00 - 17:00 PT 347 - cart. Craioviţa Nouă, str. Constantin Hotzu, 
bld. Oltenia, zona blocurilor: 152A, 152B, 152C, 152D, 
152E, 152F, 152G, 151A, 151B, 151C,  150A, 150B, 
150C, 150D, 150E, 150F, 150G, 150H, 150I, 150K, 
150L

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. 

RT CS-CLI 20 PTCZ 5 Progresul I - PA Progresul-
Protecţii - străzile: Aleea Florilor, Sergent Major 
Dorobanţu Constantin nr. 13, Basabilor 

Slatina08:00 - 16:00

PTCZ SPE Vâlcovia Staţia/Vâlcovia Desecări-Irigaţii-
Celula T1

Corabia08:00 - 16:0021.02

PTA Dealul Olt 2Drăgăşani13:00 - 15:30

16.02

09:00 - 17:00 PT 792 - str. VeteranilorCraiova
09:00 - 17:00 PT 15 - Grădina Botanică, str. Nicolae  Titulescu, Complex 

Groapă, zona blocurilor: H1, H2, H3, G2, G1A, G1B, I1, 
I2, I3, I4, I5, A1,  A2, A3, A4

Craiova

09:00 - 17:00 PT 140 - MitropolieCraiova
09:00 - 17:00 PTA 1 CataneCatane
09:00 - 17:00 PTA 1 Cerăt, PTAB 1 Cerăt, PTA 2 Cerăt, PTA 4 Cerăt, 

PTA 5 Cerăt, PTA 1 Lipovu, PTA 3 Lipovu, PTA 4 
Lipovu, PTA 5 Lipovu, PTA Lipovu Mic
PT terţi: PTA Sere Segarcea, PTA Sere Lipovu, PTA 
Ceramica Lipovu

Segarcea, 
Cerăt, 
Lipovu

LEA JT PTA Vaideeni 4 - circuitul 1Vaideeni09:00 - 17:00

16.02

PTA Păuşa 2Călimăneşti08:00 - 12:00
LEA JT PTA Filtre Păuşa - circuitul spre Mânăstirea 
Stănişoara

Călimăneşti12:00 - 17:00

PTCZ Uzină GovoraBăile 
Govora

09:00 - 15:00

LES JT PTCZ Ostroveni 207 - circuitul 11Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

LEA JT PTA Feţeni - circuitul spre SălişteaRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

PTA Săliştea, PTAB Deep Forest (terţ), PTA Depozit 
Deşeuri Feţeni (terţ)

Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

1.046 de locuri de muncă, vacante în 
Spaţiul Economic 
European

Angajatorii din Spaţiul Economic 
European oferă, prin intermediul 
reţelei EURES România, 1.046 
locuri de muncă vacante, după cum 
urmează:

- Irlanda - 922 locuri de muncă 
pentru şofer autobuz, şofer autocar, 
măcelar, asistent vânzări, ajutor 
bucătar (asistent delicatese), asistent 
manager (asistent general),

- Spania - 60 locuri de muncă 
pentru lucrător în agricultură,

- Finlanda - 40 locuri de muncă 
pentru muncitor necal if icat în 
agricultură (recoltare căpşuni),

- Germania - 7 locuri de muncă 
pentru ajutor grădinar, grădinar, 
mecanic instalaţii pentru refrigerare, 
electrician, tehnician electronist 
pentru energia şi tehnologia clădirilor,

- Malta - 6 locuri de muncă pentru 

optometrist, topograf, biolog marin şi 
inginer hidraulic,

- Olanda - 5 locuri de muncă 
pentru personal curăţenie,

- Norvegia - 4 locuri de muncă 
pentru tractorist,

- Slovenia - 2 locuri de muncă 
pentru: programator PLC.

Persoanele interesate să ocupe 
un loc de muncă Spaţiul Economic 
European pot consulta ofertele 
accesând www.anofm.ro/EURES. 
Persoanele interesate să ocupe un 
loc de muncă se pot adresa agenţiilor 
teritoriale pentru ocuparea forţei de 
muncă de domiciliu sau de reşedinţă 
ale căror date de contact se află pe 
site-ul www.anofm.ro.
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Programul Ucenic Electrician își 
imaginează un viitor mai incluziv 

în domeniile tehnice
În luna februarie, Distribuție 

Oltenia lansează noi inițiative pentru 
elevii din programul Ucenic Electrician, 
menite să amplifice reprezentarea 
vocilor la feminin în domeniile tehnice. 
Plecând de la semnificația datei de 
11 februarie - Ziua Internațională 
a Femeilor și Fetelor în Știință - 
susținem participarea activă a 
femeilor în domenii tehnice, precum 
și clădirea unei cariere în energie 
pentru o comunitate tot mai diversă 
de profesioniști.

Conform unui raport al Comisiei 
Europene, femei le reprez intă 
aproximativ o treime din absolvenții 
în domeniile științei, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STEM). Cu 
ocazia Zilei Internaționale a Femeilor 
și Fetelor în Știință, le-am pregătit 
tinerilor la început de drum, din 
programul Ucenic Electrician, noi 
oportunități de a-și depăși limitele, 
indiferent de gen sau alte aspecte 
ale identității.

Explorăm meseriile viitorului  
Aproximativ 300 de Ucenici 

Electricieni au participat la un 
eveniment dedicat  meser i i lor 
viitorului, organizat alături de două 
dintre partenerele proiectului, Camelia 
Crișan - CEO Fundația Progress și 
Diana Vintilă - Director Programe, 
Fundația Progress.

Meseriile viitorului se dezvoltă 
odată cu noile tehnologii, având 
impact asupra competențelor de care 
tinerii au nevoie pentru o carieră 
de succes. Prin acest eveniment, 
ne-am dorit să le oferim Ucenicilor 
resursele necesare pentru a-și 
dezvolta potențialul propriu, pornind 
de la teme precum:

- barierele care stau în calea 
accesului pe piața muncii, în domeniile 
tehnice;

- importanța reprezentării femeilor 
în aceste domenii, nevoia de modele 
care să reflecte valorile și beneficiile 
unei meserii, dar și de susținere din 
exterior (părinți, profesori);

- exemple de experiențe practice 
pentru aplicarea cunoștințelor;

- demontarea stereotipurilor 
privind participarea femeilor în 
domeniile tehnice.

La finalul întâlnirii, i-am invitat 
pe elevi la o discuție liberă pe tema 

modelelor feminine din viața lor și 
am descoperit importanța valorizării 
muncii și contribuțiilor pe care 
acestea le aduc în societate.  

„O mare parte din oameni sunt 
reticenți la schimbare și la neobișnuit. 
În experiența mea de cercetător, 
cadru didactic universitar și nu 
numai, am constatat încă existența 
multor prejudecăți sociale în ceea 
ce privește alegerile profesionale 
ale femeilor. Mă bucur că am putut 
participa la acest eveniment și le 
propun tinerelor să aibă permanent 
curiozitatea de a învăța, dar și curajul 
de a face exact ceea ce își doresc!”, 
Diana Vintilă - Director Programe, 
Fundația Progress.

Viața mea profesională 
peste 20 de ani
Pentru a nu se lăsa limitate de 

așteptări sau norme sociale, le-am 
încurajat în continuare pe fetele din 
program să reflecteze la visurile lor și 
să își imagineze cum va arăta viața lor 
profesională în viitor sau ce modele 
le-au influențat pozitiv. „Ce job ai 
peste 20 de ani?”, „Ești un profesionist 
de succes?” - sunt doar câteva dintre 
întrebările prin care le-am inspirat pe 

elevele înscrise să conștientizeze și 
să demonteze stereotipuri de gen, 
pentru a deveni ceea ce își doresc în 
viitorul profesional.

„Peste 20 de ani mă văd lucrând 
în domeniul electric deoarece am ales 
un liceu tehnologic cu acest profil și 
fac parte din programul educațional 
Ucenic Electrician. Îmi doresc să îmi 
continui studiile, urmând o facultate 
în domeniu. Chiar dacă se consideră 
că este o lume a bărbaților, nu regret 
că am ales acest domeniu, deoarece 
îmi place ceea ce fac și consider că 
este o meserie frumoasă. Atunci 
când reușesc să realizez un circuit 
electric, sunt foarte încântată și 
prind încredere în mine. Le sfătuiesc 
pe fetele pasionate de un domeniu 
tehnic să își urmeze visul, să aibă 
încredere în forțele proprii, iar fiecare 
obstacol pe care îl întâmpină, să îl 
privească ca pe un pas în plus spre 
reușită” - Andreea, cls. a XI-a.

„Persoana pe care o admir 
cel mai mult este bunicul meu. 
Deseori mă străduiesc să îi semăn 
din toate punctele de vedere. A 
fost un electrician apreciat de toată 
lumea care îl cunoștea și îi cerea 
ajutorul. De la el am învățat că 

munca de electrician înseamnă 
lucrul în echipă, comunicarea fiind 
cheia succesului. Tuturor fetelor le-
aș spune să nu renunțe niciodată 
la visurile lor, oricâte dificultăți ar 
întâmpina deoarece doar prin muncă 
și perseverență poți să obții ceea ce 
îți dorești” - Emilia, cls. a XI-a.

Alături de partenerii noștri cooptați 
în program, ADREM, EnergoBit, 
Comranado, Elco Târgu-Jiu și ALM 
Power Grup continuăm activitățile 
extracurriculare pentru dezvoltarea 
tinerilor și suntem convinși că viitorul 
în energie va fi pe cele mai bune 
mâini.

Pentru mai multe detalii despre 
proiectul Ucenic Electrician accesați: 
https://ucenicelectrician.ro/.

Divizia Oameni și Brand
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Un fost jucător de la FCU Craiova a 
semnat cu Hermannstadt

Fostu l  fotba l i s t  de la  FCU 
Craiova, Gabi Iancu, va evolua 
pentru Hermannstadt până la finalul 
acestui sezon, conform digisport.ro. 
Atacantul a ajuns la gruparea din 
Sibiu din postura jucătorului liber 
de contract, astfel că a putut primi 
un salariu consistent: 10.000 de 
euro pe lună.

Adrian Mititelu a renunțat la 
serviciile lui Gabi Iancu, în ciuda 
dorinței lui Napoli, de a avea o 
ofensivă mai puternică la FCU 
Craiova: „Bauza și Bahassa sunt 
fotbaliști buni. Avem nevoie de 
fotbaliști buni. U Craiova 1948 este 
o echipă bună, dar avem nevoie de 
un atacant de careu, cu înălțime. 
(n.red. - întrebat cum ar arăta U 
Craiova 1948 cu Andrea Compagno) 
Vreau ca băieții să joace pentru 

câștigarea meciurilor pentru a aduna 
cât mai multe puncte posibile. Vom 

vedea la final care este situația 
din clasament. În fotbal, este mai 
bine când sunt mulți suporteri”, a 

declarat Napoli, la finalul meciului 
cu Rapid.

Direcția Județeană de 
Sport Dolj implementează 

o nouă ediție a 
proiectului „Hercules”

Direcția Județeană de Sport 
Dolj implementează o nouă ediție a 
proiectului „Hercules”, în perioada 
20 - 24.02.2023. Este un proiect 
al Ministerului Sportului, care va fi 
organizat în parteneriat cu Clubul 
Sportiv Municipal Craiova: „Obiectivul 
proiectului este de a deprinde copiii 
cu practicarea sportului și a-i aduce 
mai aproape de performață”, după 
cum transmit organizatorii.

Această ediție a proiectului constă 
în cursuri gratuite pentru elevii cu 
vârste între 5 - 14 ani, la următoarele 
ramuri sportive:

- Gimnastică,
- Karate tradițional,
- Scrimă,
- Șah,
- Tenis de masă.

Cătălin ANGHEL
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274.3439
4.5915
5.5284

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfinții Cuvioși Auxentiu, Maron și Avraam

4.9037
Max.        8oC
Min.   -3oC 

SLATINA 
SEVERIN

9/-3oC
9/-3oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

10/-30C
8/0oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA
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Un jucător de la CSU a fost făcut praf de 
Cârțu: „Este rușinos așa”

Tensiunile interne de la CSU 
Craiova sunt departe de a fi încheiate. 
Oltenii continuă să aibă probleme. 
Între unii jucători și conducerea 
clubului nu este o situație prea 
bună. Acest lucru este confirmat și 
de președintele alb-albaștrilor, Sorin 
Cârțu. Acesta spune că unul dintre 
fotbaliști l-a dezamăgit foarte tare, 
dar nu a vrut să spună clar despre 
cine e vorba.

„Au mai fost discuții. Nu mai vreau 
să comentez. De exemplu, sunt foarte 
dezamăgit de atitudinea unui jucător, 

dar nu vreau să fac public numele lui, 
să discut, să fac polemici. Este rușinos 
așa, având în vedere comportamentul 
nostru față de jucătorul respectiv. 
Nu, nu discut. Nu spun jucătorul 
X sau Y. Nu vreau să fac polemici. 
Comportamentul lui e jenant. Papp 
și Găman sunt în ultimele șase luni. 
Au o libertate să-și aleagă echipele. 
Martic, despre care ai pomenit, mai 
are contract cu noi, dar orice jucător 
este liber să plece dacă nu este 
mulțumit”, a declarat Sorin Cârțu, la 
Liga Digi Sport.

Mihai Rotaru i-a reziliat contractul 
lui Arlauskis, dar vrea să mai scape 
de cel puțin trei jucători, în această 

săptămână. Totodată, până în vară, 
patronul clubului din Bănie își dorește 

să încheie socotelile cu mai mulți 
fotbaliști.

CSU a încercat să se despartă de Vătăjelu 
înaintea meciului cu CFR Cluj

Bogdan Vătăjelu a fost titular 
la CSU Craiova, în victoria oltenilor 
contra celor de la CFR Cluj, scor 2-0. 
Fotbalistul a fost folosit de Eugen 
Neagoe în banda dreaptă a defensivei 
și a făcut o treabă foarte bună. El este 
și o soluție pentru Edi Iordănescu, 

la echipa națională, mai ales după 
accidentarea lui Nicușor Bancu.

Totuși, potrivit gsp.ro, oficialii 
clubului din Bănie au căutat să scape 
și de Bogdan Vătăjelu. Vineri găsiseră 

și o destinație pentru fundașul lateral 
în vârstă de 29 de ani: i-au propus să 
meargă la U Cluj. Fotbalistul a refuzat 
mutarea.

Cătălin ANGHEL

CSU Craiova trimite un 
fotbalist la U Cluj

Ivan Martic pleacă de la CSU 
Craiova. Oltenii s-au înțeles cu 
fundașul dreapta, iar acesta va pleca 
la U Cluj. Trupa din Bănie vrea să 
scape de mai mulți jucători în această 
perioadă, iar Mihai Rotaru a confirmat 
acest lucru.

„Acum muncim. Este ultima zi de 
mercato. S-ar putea să plece câțiva 
jucători. Martic, am bătut palma cu 

el ca să plece la Universitatea Cluj și 
mai avem încă trei jucători, dar nu 
pot să dau numele deocamdată. Paul 
Papp este o probabilitate să plece la 
U Cluj, nu neapărat acolo, dar vedem. 
Bogdan Vătăjelu nu va pleca de la 
Universitatea Craiova. Nici acum, noi 
sperăm că nici în vară”, a declarat 
Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Cătălin ANGHEL


