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   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 situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

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

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

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

RT CS-CLI 20 kV PTCZ 5 Progresul I-PTCZ 6 
Progresul I-Protecții

Slatina08:00 - 16:00

PTCZ SPE Vâlcovia Stația/Vâlcovia Desecări-Irigații-
Celula T2

Corabia08:00 - 16:0022.02

PTA CAP ColibaşiStrejeşti, 
sat 

Colibaşi

09:00 - 17:00

VÂLCEA | Arestat după ce a furat două biciclete

Un tânăr de 25 de ani, din comuna 
Mihăeşti, județul Vâlcea, a fost arestat 

după ce a furat două biciclete din 
scara unui bloc. Potrivit polițiştilor, 
paguba a fost în valoare de aproape 
5.000 de lei. Tânărul se află după 
gratii pentru o perioadă de 30 de zile.

„Luni 13 februarie a.c., Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Râmnicu 
Vâlcea a propus arestarea preventivă 
a unui tânăr de 25 de ani, din comuna 
Mihăeşti, județul Vâlcea, bănuit 
pentru săvârşirea infracțiunii de furt 
calificat.

În fapt, în noaptea de 18 spre 19 
ianuarie 2023, acesta ar fi sustras 
fără drept, din scara unui bloc 
din municipiul Râmnicu Vâlcea, 2 
biciclete, în valoare de 4.800 de lei.

În urma activităților investigativ-
operative, polițiştii Biroului de 
Investigații Criminale din cadrul 
Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea 
l-au identificat şi depistat pe cel în 
cauză, acesta fiind reținut pentru 24 
de ore.

La data de 13 februarie a.c., 
în baza probatoriului administrat, 

bărbatul a fost prezentat magistraților 
Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, care 
au admis propunerea de arestare 
preventivă, fiind emis un mandat 
de arestare preventivă pentru o 
perioadă de 30 de zile.

Tânărul a fost introdus în Centrul 
de Reținere şi Arestare Preventivă 
din cadrul I.P.J Vâlcea, iar cercetările 
sunt continuate sub aspectul comiterii 
infracțiunii de furt calificat”, au 
declarat reprezentanții IPJ Vâlcea.

Alexandru NICA

Cutremure în Oltenia

Un cutremur s-a produs, marți 
după-amiază, în județul Vâlcea. 
Seismul, cu magnitudinea de 4,5, s-a 
simțit şi la Bucureşti.

Cutremurul s-a înregistrat la ora 
15:16, iar INFP a anunțat inițial că 
seismul a avut loc în județul Vâlcea, 
la adâncimea de 28,638 kilometri.

„În ziua de 14.02.2023, 15:16:57 
(ora României), s-a produs în 
OLTENIA, VÂLCEA un cutremur 
mediu cu magnitudinea EWS 4.5, la 
adâncimea de 28,638 km”, potrivit 
INFP.

Ulterior, INFP a anunțat că seismul 

a avut magnitudinea 5,7 şi s-a produs 
în județul Gorj, unde şi luni s-a 
produs un cutremur. Cutremurul s-a 
înregistrat la o adâncime de 40 de 
kilometri.

Coşurile de fum ale Primăriei Târgu 
Jiu au căzut peste maşinile aflate în 
apropiere. Cărămizi şi tencuială au 
căzut de pe mai multe clădiri din 
municipiu. Cutremurul a fost resimțit 
puternic şi în Cluj.

Seismul s-a produs la 102 km 
nord-vest de Craiova, 120 km sud-
vest de Sibiu, 146 km vest de Piteşti, 
161 kilometri sud-est de Timişoara, 
183 kilometri sud-est de Arad, 195 
km sud de Cluj-Napoca, 204 km est 
de Belgrad, 208 km est de Zemun, 
212 km nord-est de Nis, 212 km vest 

de Braşov.
Tot în județul Gorj, luni s-a produs 

un cutremur cu magnitudinea de 5,2 
grade - urmat de patru replici - la o 

adâncime de doar 13,2 kilometri. 
Seismul s-a simțit în mai multe 
județe, precum Timiş, Arad, Sibiu, 
Dolj, dar şi în Serbia şi în Bulgaria.
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Cutremurul a făcut ravagii, în Gorj. 
Primăria, spitalul, cinematograful și o 

facultate au fost afectate

Un cutremur cu magnitudinea de 
5,7 s-a înregistrat în România marți 
după amiază, 14 februarie, la ora 
15:16, după ce luni a avut loc un alt 
cutremur puternic, cu magnitudinea 
de 5,2. Cutremurul a avut loc în zona 
Oltenia, județul Gorj. O a doua replică 
a fost înregistrată în urma seismului, 
de 3,5 pe scara Richter.

La ora 15:26, seismul a fost urmat 
de o replică produsă la o adâncime de 
10 kilometri, care a avut magnitudinea 
de 3,4, a anunțat Institutul Național 
pentru Fizica Pământului.

La ora 17:24 (ora României), s-a 
produs un alt cutremur, mediu, cu 
magnitudinea ML 4.2, la adâncimea 
de 15 km.

„În ziua de 14.02.2023, 17:24:29 
(ora României), s-a produs în 
OLTENIA, GORJ un cutremur mediu 
cu magnitudinea ML 4.2, la adâncimea 
de 15 km.

Cutremurul s-a produs la 106 km SV 
de Sibiu, 106 km NV de Craiova, 140 km 
V de Pitești, 164 km SE de Timișoara, 
182 km S de Cluj-Napoca, 182 km SE 
de Arad, 200 km V de Brașov, 214 km 
E de Belgrad, 219 km E de Zemun, 226 
km NE de Nis”, potrivit INFP.

Mai multe avarii s-au produs la 
clădiri și mașini în urma cutremurului cu 
magnitudinea 5,7. Cel puțin o mașină 
a fost avariată după ce bucăți dintr-o 
clădire din Târgu Jiu s-au desprins în 
timpul cutremurului. Alte bucăți de 
tencuială au căzut din alte clădiri, iar 
autoritățile din Gorj au fost solicitate să 
intervină. Printre clădirile afectate este 
și biserica Tismana, din turla căreia s-au 
despins mai multe bucăți și au căzut 
într-o parcare.

ISU Gorj nu face faţă apelurilor 
la 112
Reprezentanţii Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă Gorj au 
anunţat că au fost foarte multe apeluri 
la numărul unic de urgenţă 112. 
Numeroase echipaje de intervenţie se 
aflau deja pe străzile din Târgu Jiu. Din 
fericire, nu au fost victime.

Reprezentanţii ISU Gorj au intervenit 
la sediile Primăriei şi Prefecturii Gorj, 
dar şi la alte clădiri care au suferit avarii 

în urma cutremurului.

Primăria din Târgu Jiu, 
evacuată după cutremur
Primăria din Târgu Jiu a fost 

evacuată, marţi, în urma cutremurului 
cu magnitudinea 5,7, iar mai multe 
coşuri de fum s-au prăbuşit.

„Am evacuat personalul, dar 
intensitatea cutremurului a fost foarte 
mare, dar şi durata lui, cred că a 
fost mai mare”, a declarat, la Digi 
24, primarul din Târgu Jiu, Marcel 
Romanescu.

De asemenea, mai multe clădiri 
sunt fisurate, iar de pe unele s-au 
desprins elemente de construcție, 
potrivit zecilor de apeluri primite la 112. 
Reprezentanții ISU Gorj au precizat că 
s-au înregistrat deja peste 20 de apeluri 
la 112, dar până la acest moment nu 
sunt victime.

„Având în vedere cutremurul produs 
în urmă cu puţin timp, în Oltenia, Gorj 
cu magnitudinea de 5,7  pe scara 
Richter, la o adâncime de 40 km, 
pompierii militari ai ISU Gorj efectuează 
misiuni de patrulare/recunoaştere în 
teren”, a transmis, marţi, ISU Gorj.

Instituţia precizează că, până la 
acest moment, la nivelul judeţului 
Gorj s-a constituit Centrul Judeţean de 
Coordonare şi Conducere a Intervenţiei 
la sediul ISU Gorj pentru monitorizarea 
operativă a situaţiei.

„Totodată s-a crescut capacitatea 
de intervenţie a inspectoratului pentru  
gestionarea eficientă a eventualelor 
situaţii de urgenţă. Până în acest 
moment, în dispeceratul ISU Gorj 
s-au înregistrat aproximativ 20 de 
apeluri care semnalează fisuri apărute 
la anumite construcţii, elemente de 
construcţie de la faţada mai multor 
clădiri care s-au desprins, dar, din 
fericire, până în acest moment nu 
au fost înregistrate victime”, a mai 
transmis ISU Gorj.

Sediul Facultății de Inginerie, 
afectat de seism
Tavanul cinematografului din cadrul 

Mall-ului a picat, potrivit gorjonline.
ro. Și clădirea Facultății de inginerie 
a fost afectată de cutremur, aceasta 
prezentând o fisură.

„Clădirea Facultății de Inginerie 
după cutremur. Marți, 14.02.2023, 
la ora 15.18 a fost un cutremur cu 

intensitatea de 5,7 grade. Luni, 
13.02.2023, la ora 16.58 a fost un 
cutremur cu intensitatea de 5,2 grade. 
Miercuri cum o fi?”, a transmis Cătălin 
Șchiopu, cadru universitar.

Podurile, verificate după cutremur
Angajații DRDP Craiova inspectează 

toate podurile de pe drumurile naționale 
din zonele afectate de cutremur, a 
anunțat directorul Regional al DRDP 
Craiova, Călin Cosmin Petruț.

„Directorul Regional al DRDP 
Craiova, Călin Cosmin Petruț, a dispus 
verificări imediate la toate podurile 
de pe drumurile naționale din zonele 
afectate de cutremur. Informați-vă 
numai din surse autorizate!”, au 
anunțat reprezentanții DRDP.

Spitalul din Dobrița, afectat 
de cutremurul de luni
Spitalul din Dobrița a fost afectat 

de cutremurul de luni după amiază. 
Mișcările tectonice au deplasat 
conducta de gaze, iar în pereții 
saloanelor au apărut fisuri.

Sanatoriul spitalului a rămas 
pentru aproximativ o oră fără gaze. 
Cutremurul a fisurat o conductă de 
gaze aflată în exteriorul clădirii, scrie 
europafm.ro.

Centralele termice au indicat avarie 
imediat după cutremur, iar conducerea 
spitalului a dispus întreruperea 
alimentării cu gaze a clădirii.

Echipele de intervenție au constatat 
că a fost deplasată o conductă de 
gaze care s-a fisurat și elimină gazul 

în exterior. Ca cei 147 de pacienți să 
nu rămână în frig peste noapte, s-a 
trecut pe funcționarea în avarie cu un 
singur cazan.

Toată noaptea, un echipaj al 
Inspectoratului pentru situații de 
urgență a monitorizat clădirea de 
teama exploziei.

Marți dimineața, echipe de la firma 
de distribuție a gazelor au înlocuit 
conducta și robineții. De asemenea, 
pereții unor saloane s-au fisurat de 
la cutremurul de 5,2 pe scara Richter.

Dobr i ța  a  fos t  ep icent ru l 
cutremurului produs în Gorj.

Petru Urdea, profesor la catedra de 
Geografie a Universității de Vest din 
Timișoara, a menționat, în emisiunea 
Deșteptarea, de la Europa FM, că 
România are și alte zone seismice 
pe lângă cea din Vrancea: cum ar fi 
Banatul și regiunea Olteniei:

„Există și zone care nu se 
încadrează în ceea ce știm aproape 
toți românii, zona Vrancea, ci sunt zone 
cu cutremure cu caracter local. Oltenia 
de Nord are și ea niște elemente de 
discontinuitate a scoarței terestre, 
niște falii, niște rupturi, care permit o 
anumită mișcare, mișcare care permite 
acumulare de energii telurice în interior. 
Până acum acestea au fost cele mai 
puternice, celelalte au fost în jur de 
3,5 - 4 magnitudine.”

Cutremurul produs luni în Oltenia 
la o adâncime de doar 15 kilometri a 
fost resimțit în sudul și vestul țării și a 
fost urmat de 3 replici cu magnitudini 
sub 3,5.
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Două apeluri la 112, pentru a semnala 
probleme provocate de cutremur

Prefectul Isuf a analizat starea 
de sănătate a populației

Prefectul de Mehedinți, Alin 
Isuf, a condus ședința Comisiei de 
Dialog Social Mehedinți în care a 
fost analizată starea de sănătate a 
populației județului.

Din analiză, reiese că pe primul 
loc se află bolile respiratorii cu 40.857 
cazuri, pe locul doi hipertensiune 
și boli cerebro-vasculare cu 37.245 
cazuri, iar pe locul trei, obezitatea 
cu 16.658 cazuri în evidențele anului 
2022.

Totodată, în acest sezon gripal 
au fost asigurate doze de vaccin 
în proporție de 100%, conform 
solicitărilor, doze care au fost 
consumate în proporție de aproximativ 
99%, vaccinarea efectuându-se de 

către medicii de familie.
La punctul doi al ordinii de 

zi, a fost analizată activitatea de 
formare profesională a salariaților la 
nivelul județului, material din care 
s-a desprins concluzia necesității 
dialogului permanent dintre sistemul 
de formare și angajatori, în fapt cei 
care asigură comanda socială pentru 
absolvenți.

Prefectul județului a solicitat 
asigurarea unei mai bune vizibilități 
a măsurilor de prevenire a bolilor 
în vederea reducerii cazurilor de 
îmbolnăvire, coroborat cu măsuri de 
combatere eficientă a bolilor care pot 
fi tratate.

Iulian Gogonea

O studentă a 
venit la Jandarmeria 

Județeană
În perioada 13 februarie - 10 

martie a.c., studenta Elena Adelina 
Condescu desfășoară un stagiu de 
practică la Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Mehedinți pentru a-și 
continua pregătirea în viitoarea 
carieră de ofițer. În această perioadă, 
va participa la misiuni specifice 
în domeniul pazei și protecției 
instituționale.

Tânăra aflată în anul al II-lea 
la Academia de Poliție, a revenit 
la Jandarmeria Mehedinți, unde a 
mai efectuat stagii de practică, pe 
segmentul de ordine și siguranță 
publică. Viitoarea jandarmeriță și-a 
dorit dintotdeauna să îmbrace haina 
militară și a muncit pentru a-și 
îndeplini visul. Știe că urmează ani 
de efort susținut și consideră că în 
stagiile de practică are posibilitatea 
să dobândească experiența care o 
ajută în munca de teren.

„Îi dorim mult succes și misiuni 
ușoare!”, a anunțat IJJ Mehedinți.

Iulian Gogonea

Pompierii din Mehedinți au primit, 
marţi, 2 apeluri la 112 de la persoane 
care semnalau probleme provocate 
de cutremur.

„Ca urmare a seismului înregistrat 
în cursul zilei de marți, până în acest 
moment în dispeceratul ISU Mehedinți 
au fost înregistrate două apeluri care 
au semnalat efecte ale cutremurului 
în două localități.

Primul apel semnala faptul că 
în orașul Baia de Aramă pe un bloc 
ANL câteva țigle sunt în pericol 
de cădere. Cel de-al doilea apel 
semnala fisuri în pereții unui imobil 
social din municipiul Drobeta Turnu 
Severin, unde 22 de persoane s-au 
autoevacuat”, potrivit reprezentanților 
ISU Mehedinți.

Pentru verificarea celor sesizate, 

echipaje operative de pompieri 
din cadrul Gărzii Baia de Aramă 
și Detașamentului Drobeta Turnu 
Severin s-au deplasat în teren.

În urma pr imulu i  ape l ,  un 
echipaj de pompieri din cadrul 
Gărzii Baia de Aramă a intervenit 
pentru înlăturarea a trei olane 
(țiglă) aflate în pericol de cădere. 
În urma celui de-al doilea apel, 
un  ech i pa j  de  pomp ie r i  d i n 
cadrul Detașamentului Drobeta 
Turnu Severin a intervenit cu o 
autoplatformă pentru îndepărtarea 
unor elemente de tencuială. În total 
au fost înregistrate patru apeluri, 
dintre care unul nu s-a confirmat.

În urma celui de-al treilea apel, 
un echipaj din cadrul Detașamentului 
Drobeta Turnu Severin a intervenit 
pentru înlăturarea pericolului produs 
de un burlan aflat în pericol de 
cădere.

Pe  t impu l  recunoaș te r i l o r 
executate în teren de echipaje din 

cadrul tuturor subunităților, a fost 
identificată o singura casă degradată, 
marcată cu inscripția „cade tencuială” 

care prezenta cărămizi căzute pe 
trotuar, în municipiul Drobeta Turnu 
Severin.
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Senatorul Stănescu vrea prelungirea 
programului „Masă caldă în școli”

Senatorul de Olt Paul Stănescu 
vrea modificarea și completarea 
„Legii educației naționale nr. 1 din 
5 ianuarie 2011” privind extinderea 
programului - pilot „Masă caldă în 
școli”.

Potr ivit gazetaoltului.ro, în 
urma acestei modificări legislative, 
programul „Masă Caldă în școli” 
poate fi implementat și la nivelul 
unităților de învățământ, atât cu 
program normal, cât și în cele cu 
program prelungit sau cele în care se 
organizează programe „Școală după 
școală” pe de-o parte, iar pe de altă 
parte pot fi incluse toate școlile care 
în prezent nu au fost selectate în 
programul „Masă Caldă în școli”, acolo 
unde autoritățile locale au resursele 
bugetare necesare și decid acest 
lucru prin hotărâri de consiliu, dar și 
creșele, centrele de zi și grădinițele, 
se arată în expunerea de motive.

Având în vedere necesitatea 
cont inuăr i i  efortur i lor  pentru 
diminuarea ratei părăsirii timpurii a 
şcolii, în condiţiile în care valoarea 
acestui indicator se plasează încă 
peste media Uniunii Europene, fiind 
de 18,1% în 2017, 16,4% în 2018 
şi 15,3% în 2019, conform datelor 
oficiale Eurostat, este nevoie de 
extinderea programului-pilot, „Masă 
caldă în școli”, care a debutat în anul 
școlar 2016-2017, în toate școlile în 
care autoritățile locale pot acoperi 
aceste cheltuieli, până când va exista 
posibilitatea de aplicare la nivelul 
tuturor unităților de învățământ din 
mediul preuniversitar.

„Așadar, se extinde la mai mulți 
copii programul «Masă caldă în 
școli», fără a avea însă niciun fel de 
impact financiar asupra Bugetului 
de Stat sau a Ministerului Educației, 
fiind un program complementar la 
cel deja existent, astfel încât să se 
ofere o masă în creșele, centrele de 
zi, grădinițele și școlile pentru care 
autoritățile locale au posibilitate 

Stație nouă de oxigen, la 
Spitalul Corabia

Spitalul din Corabia va primi o 
investiție de aproape 10 milioane de 
lei. Banii sunt pentru montarea unei 
noi stații de oxigen.

Potr iv i t  evenimentdeolt .ro, 
contractul de proiectare și execuție 
pentru un proiect important, 
„Îmbunătățirea infrastructurii de 
fluide medicale la Spitalul orășenesc 
Corabia”, a fost semnat luni, 13 
februarie, de Iulică Oane, primarul 
localității de pe malul fluviului 
Dunărea. Investiția are o valoare 
totală de aproximativ 10 milioane de 
lei (9.898.319,85 lei, inclusiv TVA n.r.) 
și constă în dezvoltarea infrastructurii 
sanitare la unitatea medicală, prin 
montarea unei stații noi de oxigen, 
aer comprimat și vaccum, care va 
ajuta la alimentarea spitalului cu 
aceste fluide medicale.

Proiectul este finanțat integral prin 
Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014 - 2020, Axa Prioritară 
9 - Protejarea sănătății populației 
în contextul pandemiei cauzate de 
COVID-19 - Cod apel: POIM 935/9/1/ 
Creșterea siguranței pacienților în 
structuri spitalicești publice care 

utilizează fluide medicale.
„Conform proiectului, pentru 

alimentarea spitalului cu fluide 
medicale, se propune o instalație 
de producere și distribuție fluide 
medicale, oxigen, aer comprimat 
și vacuum, compusă din: stație de 
producere oxigen medical; stație de 
producere aer comprimat medical; 
stație de producere vacuum medical; 
trasee noi de distribuție din țeavă 
de cupru DHP; opt tablouri de 
alarmare; 127 posturi finale de 
distribuție, dotate cu oxigenatoare 
și aspiratoare pe vacuum, pentru 
secțiile de spitalizare, Compartimentul 
Primiri Urgențe, Anestezie și Terapie 
Intensivă și Bloc Operator; șase 
sisteme de monitorizare senzori 
concentrație oxigen în spital”, se 
arată într-un comunicat remis de 
Primăria Corabia.

Sursa citată mai arată că aceste 
investiții în infrastructura sanitară 
vor asigura îmbunătățirea accesului 
la servicii medicale de calitate și la 
creșterea eficienței îngrijirii spitalicești 
în orașul de la malul Dunării.

Alexandru NICA

Bărbat mort în stradă, la Slatina
Un bărbat de 63 de ani din 

municipiul Slatina a fost găsit decedat 
pe strada Mănăstirii din oraș. Polițiștii 
au fost sesizați prin apel la 112 că 
bărbatul ar fi întins pe sol. Oamenii 
legii au ajuns la fața locului împreună 
cu un echipaj al ambulanței, dar nu 
au putut face nimic pentru victimă. 
Polițiștii au deschis un dosar penal.

„Marți, 14 februarie a.c., în jurul 
orei 09.20, polițiștii din cardul Poliției 
Municipiului Slatina au fost sesizați 
telefonic, cu privire la faptul că o 
persoană ar fi întinsă pe sol, pe 
strada Mănăstirii din municipiul 
Slatina.

La fața locului, s-au deplasat 
polițiștii din cadrul Poliției Municipiului 
Slatina și un echipaj al ambulanței, în 

vederea acordării primului-ajutor. Din 
primele verificări, polițiștii au stabilit 
identitatea persoanei, aceasta fiind 
un bărbat, în vârstă de 63 de ani 
din municipiul Slatina. Bărbatul nu a 
răspuns manevrelor de resuscitare 
efectuate de către personalul medical, 
fiind declarat decesul.

Trupul acestuia a fost transportat 
la Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, în vederea efectuării autopsiei 
și a stabilirii cauzei decesului. 
Polițiștii efectuează cercetări, pentru 
stabilirea împrejurărilor în care s-a 
produs evenimentul, fiind întocmit 
un dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de ucidere din culpă”, au 
transmis reprezentanții IPJ Olt.

Alexandru NICA

Două tinere s-au ciocnit pe 
DEx12. Un minor, la spital

Un minor a ajuns la spital, în urma 
unui accident ce a avut loc pe Drumul 
Expres 12, în afara municipiului 
Slatina. La fața locului s-au deplasat 
polițiștii din cadrul Serviciului Rutier 
Olt.

Din primele verificări, polițiștii au 
constatat faptul că, în eveniment, 
au fost implicate două autoturisme, 
respectiv un autoturism condus de 
o tânără, în vârstă de 24 de ani, din 
comuna Coteana și un autoturism 
condus de o tânără, în vârstă de 29 
de ani, din comuna Hurezani, județul 
Gorj.

„În urma evenimentului rutier, 

un minor, pasager în autoturismul 
condus de tânăra din județul Gorj, 
a necesitat îngrijiri medicale, fiind 
transportat la Spitalul Județean de 
Urgență Slatina. Cele două tinere 
au fost testate cu aparatul etilotest, 
rezultatele fiind negative”, informează 
oamenii legii.

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 vătămare corporală 
din culpă.

Alexandru NICA

financiară, dar nu 
au  pu tu t  o fe r i 
acest lucru, în lipsa 
cadrului legal.

F iecare cop i l 
al României are 
dreptul la educație, 
î n s ă  s t a t u t u l 
soc io -economic 
a l  fami l i i lor  d in 
care provine nu le 
permite nici măcar 
asigurarea zilnică a 
unui pachet, pentru a fi prezenți la 
orele de curs. De aceea, abandonul 
școlar a crescut, la toate nivelurile 
de învățământ, din școala primară, 
până la universitate, Ministerul 

Educației a comunicat faptul că 
se pierde aproape un sfert dintr-o 
generație, în opt ani de școală, 
în mediul rural”, a declarat Paul 
Stănescu, potrivit sursei.
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Medic de familie trimis în judecată pentru falsificarea a 
926 de certificate de vaccinare anti-COVID

Un medic de familie din judeţul 
Dolj a fost trimis în judecată, sub 
control judiciar, de procurorii din 
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
(DNA) - Serviciul Teritorial Craiova, 
pentru că ar fi pretins şi primit mai 
multe sume de bani, de la un număr 
de 926 de persoane cărora le-ar fi 
facilitat obţinerea certificatelor de 
vaccinare antiCovid-19, fără ca 
acestea să se fi vaccinat efectiv.

Potrivit unui comunicat transmis 

de DNA, în perioada octombrie 2021 - 
ianuarie 2022, medicul de familie era 
autorizat să efectueze şi activitatea 
de vaccinare anti COVID-19, iar cu 
ajutorul mai multor persoane, ar fi 
pretins şi primit, prin intermediari, 
de la cele 926 persoane suma de 200 
lei/persoană (în total 185.200 lei), 
iar în schimbul banilor ar fi procedat 
la înscrierea persoanelor respective 
în Registrul Electronic Naţional de 
Vaccinări (RENV) şi la eliberarea 

adeverinţelor care atestau în mod fals 
că acestea erau vaccinate împotriva 
COVID-19.

„În afară de banii primiţi în 
modalitatea de mai sus, inculpata 
Vatan Venera Ecaterina ar fi solicitat 
şi ar fi obţinut de la Casa de Asigurări 
de Sănătate Dolj, contravaloarea 
‘administrării’ vaccinului în cazul 
celor 926 persoane, primind de la 
instituţia respectivă suma totală de 
37.720 lei. În acelaşi context, medicul 
Vatan Venera Ecaterina, după ce 
ar fi intrat în posesia carnetelor cu 
tichete de masă, alocate pacienţilor 
conform O.M.S. nr. 1863/2021 
(privind acordarea alocaţiei de 
hrană sub forma tichetelor de masă 
persoanelor care se vaccinează 
cu schemă completă de vaccinare 
împotriva virusului SARS-CoV-2), ar 
fi dat, în mod nelegal, unuia dintre 
intermediari (care a încheiat cu 
procurorii anticorupţie un acord de 
recunoaştere a vinovăţiei) un număr 
de 190 carnete (ce conţinea fiecare 

câte 5 tichete de masă în valoare de 
20 de lei/buc - 19.000 lei) pentru a 
dispune de ele în interes personal”, 
au stabilit procurorii DNA, potrivit 
comunicatului menţionat.

Medicul de familie a fost trimis în 
judecată, sub control judiciar, pentru 
luare de mită, în formă continuată, 
fals informatic, în formă continuată, 
înşelăciune, în formă continuată, 
fals intelectual, în formă continuată, 
delapidare.

De asemenea, au fost trimişi în 
judecată pentru complicitate, în stare 
de libertate, alţi doi inculpaţi.

În cauză au fost dispuse măsuri 
asigurătorii. Totodată, Casa de 
Asigurări de Sănătate Dolj şi Direcţia 
de Sănătate Publică Dolj s-au 
constituit părţi civile cu suma totală 
de 56.720 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare 
Tribunalului Dolj cu propunere de a 
se menține măsurile preventive și 
asigurătorii dispuse în cauză.

Eliza RADU

Craiova. Învățământ dual, într-un 
“Auchan” de vise

Proiectul care prevede înființarea 
unui „Consorțiu Regional Integrat 
pentru Învăţământul Dual Craiova” 
și-a pierdut deja unul dintre parteneri. 
Potrivit unui proiect al Consiliului 
Județean (CJ) Dolj, un colaborator 
privat important, care își anunțase 
participarea la proiect, s-a retras deja. 
Este vorba despre Auchan, unul dintre 
cele mai mari hypermarket-uri din 
oraș și din țară.

„La nivelul Regiunii S-V Oltenia, 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Dolj nr. 22/17.01.2023, cu modificările 
şi completări le ulterioare, s-a 
aprobat încheierea contractului 
de parteneriat pentru constituirea 
„Consorțiului Regional Integrat 
pentru Învăţământul Dual Craiova” 
în conformitate cu prevederile Ordinul 
Ministrului Educației nr. 6216/2022 
pentru aprobarea Metodologiei 
privind constituirea consorţiilor pentru 
învăţământ dual, care reglementează 
condițiile privind constituirea acestui 
consorţiu și Modelul cadru al contractul 
de parteneriat. Prin Scrisoarea de 

intenţie în vederea retragerii de la 
constituirea „Consorțiului Regional 
Integrat pentru Învățământul 
Dual Craiova” nr. 104/08.02.2023, 
înaintată Consiliului Judeţean Dolj, 
partenerul cu numărul 17, AUCHAN 
ROMANIA SA a solicitat retragerea 
din consorţiu”, se arată în proiectul 
CJ.

Proiectul este unul prin intermediul 
căruia elevii și studenții ar urma să 
beneficiez de un campus, dar și de 
burse și formare profesională de 
calitate.

La nivelul județului Dolj şi-au 
manifestat intenţia de a face parte din 
Consorțiul Regional Integrat pentru 
Învățământ Dual, prin scrisorile 
de intenţie înaintate Consiliului 
Judeţean Dolj, următorii parteneri: 
Universitatea din Craiova, U.A.T - 
Municipiul Craiova, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean, Colegiul Economic 
„Gheorghe Chițu”, Colegiul „Ștefan 
Odobleja”, Liceul „Traian Vuia” 
Craiova, Liceul „Matei Basarab”, 
Liceul Tehnologic Auto, Liceul 
Tehnologic de Transporturi Auto 

Craiova, Liceul Energetic, Liceul de 
Industrie Alimentară Craiova dar și 
Liceul Tehnologic Special.

Totodată, S.C. Ford Otosan, 
Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare Aerospaţială, dar și mai 
mulți parteneri privați și-au arătat 
interesul pentru a lua parte la 
proiectul de anvergură.

Proiectul ar urma să fie realizat 
prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNNR), iar investiția ar 
putea depăși 21 de milioane de euro.
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Cât de pregătită e Craiova 
pentru un cutremur puternic

Craiovenii au simțit cutremurele 
produse, luni și marți, în Oltenia. 
Primul a avut o magnitudine de 5,2, 
iar cel de-al doilea a fost mai mare, 
de 5,7. Tragedia ce a avut loc în Turcia 
a contribuit semnificativ la panica 
cetățenilor din Bănie. Îngrijorarea 
oamenilor a venit și ca urmare a 
faptului că aceștia nu știu exact cât 
de sigure sunt locuințele lor sau unde 
se pot adăposti în cazul unui dezastru.

„În ziua de 13.02.2023, 16:58:06 
(ora României), s-a produs în OLTENIA, 
GORJ un cutremur semnificativ cu 
magnitudinea ML 5.2, la adâncimea 
de 15 km. Cutremurul s-a produs la 
102 km SV de Sibiu, 107 km NV de 
Craiova, 137 km V de Pitești, 166 km 
E de Timișoara, 179 km S de Cluj-
Napoca, 183 km SE de Arad, 196 km 
V de Brașov, 218 km E de Belgrad, 
222 km E de Zemun, 224 km V de 
Ploiești”, a transmis, luni, Institutul 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Fizica Pământului.

În Craiova există, în prezent, mai 
multe clădiri care s-ar încadra în „clasa 
1 de risc seismic”, adică cu „bulină 
roșie”. Totuși, numărul real al acestora 
nu este cunoscut de nimeni, pentru că 
proprietarii nu le-au expertizat.

De mai mulți ani, Primăria Craiova 
a notificat cetățenii care locuiesc în 
clădiri vechi să le expertizeze tehnic 
cu privire la structura de rezistență, 
pentru a se afla cât de periculoase 
sunt în cazul unui cutremur serios. 
Termenul pentru expertizele tehnice 
în vederea încadrării acestora în clasă 
de risc seismic și a fundamentării 
măsurilor de intervenție, conform 
Legii nr. 170 din 7 octombrie 2019 
pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 
privind măsurile pentru reducerea 
riscului seismic al construcțiilor, a fost 
prorogat până la data de 1 iunie 2024.

În urmă cu doi ani, în Craiova erau 
făcute 28 de expertize tehnice, astfel: 
Cat. III - 9 clădiri, Cat. II - 8 clădiri, 

Cat. I - 6 clădiri, Cat. IV - 5 clădiri. 
Dintre acestea, doar nouă blocuri și 
două case au fost expertizate, restul 
de până la 28 de clădiri fiind instituții 
publice, după cum transmiteau 
reprezentanții Primăriei.

Anul trecut, prin Planul de analiză 
și acoperire a riscurilor, Consiliul 
Județean Dolj a identificat şi inventariat 
construcţii cu destinaţia de locuinţă, 
acestea fiind transmise Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice în vederea finanţării cheltuielilor 
pentru expertize tehnice.

„Diminuarea şi/sau eliminarea 
avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni 
esenţiale, a căror integritate pe 
durata cutremurelor este vitală 
pentru protecţia populaţiei: staţiile 
de pompieri şi sediile poliţiei, spitale 
şi alte construcţiii aferente serviciilor 
sanitare care sunt dotate cu secţii 

Cutremur și în Craiova
Oltenia a fost afectată marți de două cutremure. Unul produs în zona Gorjului, 

cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter, resimțit serios în mai multe zone 
din regiune și din țară, și încă unul produs la o oră după acesta, în apropiere de 
Craiova. Acesta din urmă a fost un seism slab, cu o magnitudine de 2,8 grade pe 
scara Richter.

„În ziua de 14.02.2023, 16:25:26 (ora României), s-a produs în OLTENIA, DOLJ 
un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.8, la adâncimea de 5 km.

Cutremurul s-a produs la 28 km N de Craiova, 86 km V de Pitești, 139 km S 
de Sibiu, 176 km V de Ploiești, 180 km V de București, 183 km SV de Brașov, 187 
km NV de Ruse, 208 km NE de Nis, 212 km N de Sofia, 244 km SE de Timisoara”, 
conform Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. 
În total, până la închuiderea ediției, au fost semnalate 8 cutremure produse marți 
în Oltenia

de chirurgie şi de urgenţă, clădirile 
instituţiilor cu responsabilitate în 
gestionarea situaţiilor de urgenţă, 
în apărare şi siguranţă naţională, 
staţiile de producere şi distribuţie a 
energiei şi/sau care asigură servicii 
esenţiale pentru situaţii de urgenţă 
de diferite categorii, rezervoare de 
apă şi staţii de pompare esenţiale 
pentru situaţii de urgenţă, clădiri 
care conţin gaze toxice, explozivi şi 
alte substanţe periculoase, precum 
şi pentru căi de transport, clădiri 
pentru învăţământ”, se specifică 
în Planul de analiză și acoperire a 
riscurilor.
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HOROSCOP
Dorinta de a face o achizitie 

majora de un fel, poate un articol 
de lux, te-ar putea face sa-ti 
numeri banii astazi. Odata ce 
sunt numarati toti, s-ar putea sa 
te indoiesti de necesitatea de a 
face achizitia acum. 

Un vis sau o perspectiva 
ar putea pune la indoiala unul 
dintre obiectivele tale de mult 
timp. Poate ti-ai formulat un 
alt obiectiv care iti place mai 
mult sau incepi sa te indoiesti 
de functionalitatea celui vechi.

Grijile legate de un membru al 
gospodariei te-ar putea chinui astazi. 
Este posibil ca aceasta persoana sa fi 
plecat fara sa spuna nimanui sau sa para 
suparata. Totul este probabil in regula, 
dar mai degraba in dezacord cu cineva 
din afara gospodariei decat din ea.

C i n e va  l a  l o c u l  d e 
munca poate f i  suparat , 
s i  nu  e s t e  i n c l i n a t  s a -
si comunice sentimentele 
nimanui altcuiva. Acest lucru 
ar putea pune o pata asupra 
atmosferei. 

Un frate sau un vecin iti poate 
spune un lucru, in timp ce intuitia ta 
iti spune contrariul. 

Aceasta nu este o inselaciune 
razbunatoare. Probabil ca persoana 
respectiva incearca sa-ti crute 
sentimentele.

Unele stiri tulburatoare de 
departe te-ar putea stresa. 

Acest lucru iti poate afecta 
munca daca nu esti atent. Mintea 
ta poate rataci inainte si inapoi 
de la munca la stiri si implicatiile 
acesteia. 

Un  p r i e ten  ca re  a re 
probleme cu banii s-ar putea 
sa-si arunce toate necazurile 
asupra ta astazi. 

Inclinatia ta nu este sa 
fii foarte simpatic, dar retine 
aceasta tendinta. 

Probabil ca te afli intr-
un spatiu bun chiar acum. 
Daca esti singur, nu te grabi 
sa schimbi asta. Daca esti 
implicat, tu si partenerul tau 
ar trebui sa te intelegi foarte 
bine. 

Ti s-a dat o sarcina de facut 
la serviciu care nu a fost explicata 
corect? Daca da, s-ar putea sa te 
simti pierdut. Cel mai bine este 
sa te intorci la persoana care a 
repartizat munca si sa ceri mai 
multe detalii.

Un vizitator poate veni 
astazi, dar s-ar putea sa te 
intrebi ce a deranjat aceasta 
persoana. Ea poate parea 
distrasa si mai inclinata sa 
asculte ceea ce spui decat 
sa inceapa orice conversatie. 

Probabil ca esti incantat 
de o calatorie viitoare, dar 
s-ar putea sa nu fii clar despre 
aranjamente. Nu lasa aceasta 
situatie sa persiste sau calatoria 
s-ar putea sa nu functioneze asa 
cum speri. 

Un apel telefonic poate 
veni de la cineva despre 
care stii ca este predispus 
la barfa. Aceasta persoana 
poate avea multe de spus, 
dar asigura-te ca iei totul cu 
precautie.
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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 

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 Exclusiv 
  VIP (R)
11:0T eleshopping
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 Crusoe (12)
22:00 Starea naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Campul incaltarilor
   pierdute (12)
04:00 Focus 
05:30 Doar pentru 
  iubire (AP)

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 Ultima secundă (12)
22:00 Machete: Ucigaș meseriaș
00:15 Vanatorii de reptile (12)
02:15 Albumul Naţional 
04:15 Vouă 
04:30 Baronii (AP)
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini 
  pe alese 
09:00 Cum se 
  fabrică ?
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 
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la licitaţie 
18:00 Comori 
  arhitecturale recuperate
19:00 Cum se fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese
21:00 Garajul lui 
  Kindig 
22:00 Frații Diesel 
23:00 Mașini de milioane 
00:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
01:00 Indigenii din Alaska 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Garajul lui Kindig 
04:00 Frații Diesel 
05:00 Maşini pe alese 

HBO EUROSPORT

07:30 Schi alpin: Campionatul 
  Mondial Courchevel 
08:30 Biatlon: Campionatul 
  Mondial Oberhof 
09:30 Snooker: Seria Home 
  Nations - Openul galez 
11:00 Judo: Emisiunea de judo 
12:00 Schi alpin: Campionatul 
  Mondial Courchevel 
15:15 Biatlon: Campionatul
   Mondial Oberhof 
17:30 Snooker: Seria Home 
  Nations - Openul galez 
19:00 Schi alpin: Campionatul 
  Mondial Courchevel 
20:00 Biatlon: Campionatul
   Mondial Oberhof 
20:45 Snooker: Seria Home 
  Nations - Openul galez 
01:00 Golf pga tour: 
  Discovery Golf 
01:30 Ciclism: Seria Pro - 
  Turul Algarve 

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)
22:30 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
00:00 Știrile 
  Kanal D (R)
01:00 Liceenii (AP)
03:00 Casa 
  iubirii (R)
05:00 Știrile   
  Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

08:00 Domnișoara Pettigrew
10:00 La bloc

12:15 Laguna albastră (AP)
14:30 Napoleon Dynamite (AP)
16:30 Inimă dulce (AP)
18:15 La bloc
20:30 SWAT: Sub asediu (12)
22:15 Resident Evil : 
  Viața de apoi (15)
00:15 SWAT: Sub asediu (12)
02:00 La Maruţă (R)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

14:00 Mireasa 
16:00 Observator 
17:00 Nu te 
  supăra, 
  frate!
19:00 Observator 
20:30 America 
  Express –
  Drumul 
  Aurului 
00:00 Observator 
00:30 Baywatch (12)
02:30 Observator (R)
04:00 Nu te 
  supăra, 
  frate! (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 Ținta 
  dificilă (15)
02:00 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

22.02

09:00 - 17:00 PTA 4 Urzicuţa - circ. JT nr. 1+2Urzicuţa
09:00 - 17:00 PT 104 - străzile: Brazda lui Novac, Constantin Popescu, 

zona blocurilor: 36B, 37, 37B, 38, 38A, 38B, 39, 39A, 39B, 
40, 41A,  42, 42A, 42B, D4, D5, D6

Craiova

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:

22.02

PTCZ 3 Gară Rm.Vâlcea, PTAB Staţie CFR Rm.Vâlcea 
(terţ)

Râmnicu 
Vâlcea

14:00 - 16:00

PTA ȘotaniFârtăţeşti09:30 - 12:30

09:00 - 17:00 PT 392 - cart. Brazda lui Novac, bld. Dacia, zona 
blocurilor: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, A7, A8, A9

Craiova

PTA RoeştiRoeşti13:00 - 15:30
PTA Str.Fabricii, PTA IF Blocuri Brezoi, PTCZ UFET 
Brezoi, PTA Brutărie Brezoi (terţ), PTAB Annabella 
Brezoi (terţ)

Brezoi13:00 - 17:00

PTCZ Bloc 1 Brezoi, PTCZ Bloc 2 Brezoi, PTCZ 
Bloc 3 Brezoi, PTCZ Bloc 4 Brezoi, PTA Vasilatu 2, 
PTA Păscoaia 1, PTA Păscoaia 2, PTA Sat Vacanţă 
Păscoaia (terţ), PTA Lunca Prest (terţ), PTAB 
Centrul Tineret Brezoi (tert), PTAB Penny 2 Brezoi, 
PTA Centru Vizitare P.N. Cozia (terţ), PTA Fundaţie 
Brezoi (terţ), PTCZ Liceul Brezoi, PTA Vultureasa, 
PTA Suciu Alexandru (terţ), PTA Gater Cosmotec 
(terţ), PTA Hală Producţie Mideni (terţ), PTA Staţie 
Apă Brezoi, PTA Vasilatu 1, PTA Valea lui Stan, PTCZ 
Staţie Tratare Apă Valea lui Stan (terţ)

Brezoi08:00 - 18:00

PTA Sălişte 1, PTA Sălişte 2, PTA Gater Sălişte (terţ), 
PTA Hârjeu (terţ)

Mălaia08:00 - 18:00

PTCZ Ostroveni 202Râmnicu 
Vâlcea

08:00 - 11:00

LEA JT PTA Vaideeni 4 - circuitul 2Vaideeni09:00 - 17:00

17.02

PTA Buciumeni 2Drăgoeşti09:30 - 17:30
PTAM Dealul Malului Râmnicu VâlceaRâmnicu 

Vâlcea
14:00 - 17:00

LEA JT PTA Dealul Malului 2 - circuitul 3 (spre Priba)Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 16:00

PTA Romaneşti 2Roşiile11:00 - 14:00

18.02 PTA Fedeleşoiu 1, PTA Fedeleşoiu 2Dăeşti09:00 - 17:00
PTA Olteni 2, PTA F-ca Mobilă Alson (terţ)Bujoreni09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 PT 85 -  cart. Brazda lui Novac, zona blocurilor: G1, G2, 
K1, K2, A5, A6, A7, A8, A9, 4A, 4b, 5B, 6

Craiova

09:00 - 17:00 PTAB 866 Budică Vasile, PT terţi: PTA Cosmote 
Ghrceşti, TSI 1 Staţia 220/110 kV Craiova Nord

Șimnicu 
de Jos, 

Gherceşti

17.02

09:00 - 17:00 PTA 4 Lipovu, PTA 5 LipovuLipovu

09:00 - 17:00 PT 245 -  Club  Electroputere, Grădiniţă - str. Putnei, cart.  
Calea Bucureşti, zona blocurilor: D1, D2, D3, D4, D5, 
P1, str. Spania, zona blocurilor: H4, H5, H6, H7, H8, str. 
Humuleşti

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 CataneCatane

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Teii de la „Madona”, raşi

Teii din curtea Bisericii „Madona 
Dudu” au fost defrişaţi, iar craiovenii 
s-au arătat indignaţi. Iubeau teii şi 
parfumul lor.

Reprezentanţii Primăriei Craiova şi 
cei ai RAADPFL spun că decizia a fost 
a Mitropoliei Olteniei: „În urma unei 
solicitări venită din partea Mitropoliei 
Olteniei, RAADPFL a efectuat tăierile 
de arbori din curtea bisericii Madona 
Dudu, fiind operator autorizat pentru 
astfel de operaţiuni. Mai multe detalii 
puteti afla de la RAADPFL” - au 
transmis reprezentanţii Primăriei 
Craiova, la solicitarea Jurnalul Olteniei.

Reprezentanţi i  RAADPFL au 
precizat, la rândul lor: „Mitropolia 
Olteniei a solicitat RAADPFL Craiova să 
execute lucrarea de tăiere a arborilor 
amplasaţi în curtea Bisericii Madona 
Dudu (proprietatea Mitropoliei). 
Regia a întocmit un deviz-ofertă 
pentru executarea acestei lucrări, iar 
Mitropolia l-a acceptat şi şi-a asumat 
toată responsabilitatea în ceea ce 
priveşte avizele legale necesare 
pentru tăierea arborilor”.

Reprezentanţii Mitropoliei au venit 
cu precizări. Aceştia au explicat faptul 
că teii reprezentau un pericol şi că, în 
locul celor tăiaţi vor fi plantaţi alţii: 
„Există un aviz de tăiere. S-a dat de 
la Mitropolie, în constatarea faptului 
că vegetaţia de acolo era îmbătrânită. 

Pomii erau vechi de peste 50 de ani şi 
destul de afectaţi de factorii patogeni. 
Deveniseră un risc pentru oameni şi 
pentru lăcaşul de închinare. Curtea va 

fi reîntinerită. În locul pomilor foarte 
bătrâni vor fi plantaţi alţii”, a transmis 
purtătorul de cuvânt al Mitropoliei.

Sursa foto: facebook
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Inedit! Campionii de la tenis de masă, 
la ora de gătit!

Sportivii naționalei masculine și 
Laura Eremia, un cunoscut chef de 
preparate low carb și dulciuri fără 
zahăr, au pregătit împreună gustări 
sănătoase cu focaccia.

Andrei Istrate, Darius Movileanu, 
Edi Ionescu și Dragoș Bujor au 
arătat că au calități și în bucătărie, 
nu doar la masa de tenis.

Împreună cu antrenorul lor, Ionuț 
Seni, băieții au pregătit o focaccia 
din ingrediente naturale, pe care au 
transformat-o la final în sandvișuri 
sănătoase. Totul sub îndrumarea 
Laurei Eremia, chef specializat în 
preparate low carb.

„A fost o experiență foarte 
frumoasă, pentru prima dată am 
pus și eu mâna pe un cuțit și am 
tăiat niște căței de usturoi și chiar 
m-am priceput” - Andrei Istrate, 
component al echipei naționale de 
tenis de masă a României.

Ionuț Seni a fost impresionat 
de calitățile sportivilor săi la masa 
de gătit.

„Spre surprinderea mea s-au 
descurcat foarte bine, unii chiar au 
vocații spre domeniul gastronomic” -  
Ionuț Seni, antrenorul naționalei 
masculine de tenis de masă.

Fiecare sportiv și-a pregătit 
sandvișul cu ingredientele preferate. 
Toți au ajuns la aceeași concluzie!

„Senvișurile au fost foarte bune. 
Laura m-a nimerit cu prosciutto 
și brânză cedar” - Andrei Istrate, 
component al echipei naționale de 
tenis de masă a României.

„E cel mai bun sandviș pe care 
l-am mâncat. Mama și bunica îmi 
mai pregătesc, dar nu se compară 
cu foccacia Laurei” - Dragoș Bujor, 
component al echipei naționale de 
tenis de masă a României.

„Sincer să fiu, au fost foarte 
delicioase, pentru noi este foarte 
importantă alimentația, face parte 
din procesul de pregătire, a fost 
o experiență inedită” - Ionuț Seni, 
antrenorul naționalei masculine de 
tenis de masă.

Pentru Laura, întâlnirea cu 
juniorii a fost una inedită.

„A fost interesant să gătesc 
alături de niște băieți atât de mari. 
Ei fac foarte mult sport și atunci și 
consumă foarte multe calorii, dar și 
foarte multe glucide” - Chef Laura 
Eremia.

Dependenți de dulciuri
Sportivii i-au pus Laurei multe 

întrebări  legate de mâncarea 
sănătoasă și i-au povestit că unii 
dintre ei nu pot renunța la dulciuri.

„Luara, eu sunt dependent de 
dulciuri, mănânc foarte multe și aș 
vrea să găsesc o alternativă mai 
sănătoasă” - Darius Movileanu, 
component al echipei naționale de 
tenis de masă a României.

„Ai nimerit unde trebuie. Eu fac 
în general dulciuri fără zahăr și chiar 
și fără făină, adică cu carbohidrați 
mai puțini dar compensez cu zona 
de grăsimi sănătoase și fibre. Asta 
înseamnă că înlocuim zahărul și 
făina cu îndulcitori naturali” - Chef 
Laura Eremia.

„Aceeași problemă o am și eu. 
La concursuri stau și cu Darius în 
cameră. Mai mergem la magazin 
și venim încărcați de dulciuri” -  
Andrei  Istrate, component al 
echipei naționale de tenis de masă 
a României.

Cu piciorul în ghips, în bucătărie
Pentru Dragoș Bujor, anul a 

început cu peripeții. La prima 
competiție la care a participat, WTT 
Youth Contender Linz, sportivul a 
câștigat medalia de argint în proba 
de simplu, dar s-a întors acasă și cu 
o fractură la unul dintre degetele 
piciorului stâng.

„Am luat medalia de argint, dar 
după fiecare meci mă durea de nu 
mai puteam. În timpul meciului 
adrenalina era foarte mare și nu 

prea simțeam nimic. Am ajuns 
acasă, i-am zis mamei mele că nu 
vreau să merg la spital, eram sigur 
că e ceva destul de grav, și va trebui 
să îmi pună piciorul în ghips. A doua 
zi am mers la radiografie, am văzut 
că e fracturat, medicul mi-a spus că 
ar trebui să stau două săptămâni 
cu el în ghips” - Dragoș Bujor, 
component al echipei naționale de 
tenis de masă a României.

Tânărul revine în competiții pe 
5 februarie.

Românii au câștigat 12 medalii 
la Doha
Delegația României de tenis de 

masă din care au făcut parte și cei 
3 băieți din lotul național de juniori, 
Andrei Istrate, Darius Movileanu 
și Eduard Ionescu, s-a descurcat 
excelent la turneul de la Doha, 
WTT Youth Contender. În 4 zile 
de concurs, tinerii au câștigat 12 
medalii, dintre care 3 de aur, două 
de argint și 7 de bronz. Eduard 
Ionescu și-a adjudecat aurul la 
U19, la simplu masculin, Darius 
Movileanu/Elena Zaharia, aurul 
la U19, în proba de dublu mixt, 
Eduard Ionescu/Ioana Sîngeorzan, 
argintul la dublu mixt, la U19 și 
Andrei Istrate, argintul la simplu 
masculin, la U19. Celelalte medalii 
câștigate de: Elena Zaharia, aur, la 
simplu feminin, la U19, Bianca Mei-
Roșu, bronz, la simplu feminin, la 
U19, Iulian Chiriță, bronz, la simplu 
masculin, la U19, Bianca Mei-Roșu, 
bronz, la simplu feminin, la U17, 

Alesia Sferlea, bronz, la simplu 
feminin, la U17, Iulian Chiriță, 
bronz, la simplu masculin, la U17, 
Andreea Băiașu, bronz, la simplu 
feminin, la U15 și Robert Istrate/
Andreea Băiașu, bronz, la dublu 
mixt, la U15.

Din iubire pentru fiica ei
În urmă cu 5 ani, Laura și-a 

deschis și o afacere cu produse 
fără zahăr.

„Mi-am dorit să îi ajut pe cei 
care vor să slăbească dar și pe 
cei cu diverse afecțiuni precum 
diabetul care este din ce în ce mai 
des întâlnit în zilele noastre” - Chef 
Laura Eremia.

Pasiunea pentru nutriție și-a 
descoperit-o în 2022. „Fetița mea 
cea mică a fost diagnosticată cu un 
sindrom rar care dă și o epilepsie 
care are ca și tratament Dieta 
Keto medicală, dietă pe care o 
cunosc foarte bine și în varianta de 
slăbit pentru că asta fac de 5 ani. 
Pentru copii, Dieta Keto medicală 
are benefici i  fantastice atunci 
când vorbim despre o problemă 
neurologică, cu atât mai mult dacă 
sunt probleme neurologice care 
nu reacționează la tratamentul 
medicamentos și atunci copiii sunt 
adaptați pe Dietă Keto. În momentul 
în care corpul începe să producă 
corpi cetonici și creierul îi folosește 
ca principal combustibil, creierul se 
liniștește. Efectul este de a aprinde 
lumina într-o cameră întunecată, 
așa se simt copiii pentru care Dieta 
Keto funcționează. Există copii la 
noi în țară printre care și fetița mea 
cea mică pentru care Dieta Keto 
medicală înseamnă oprirea crizelor 
sau diminuarea foarte intensă. De 
la câteva zeci de crize pe zi ajung să 
aibă crize foarte, foarte rar” - Chef 
Laura Eremia.

Până să își urmeze pasiunea, 
timp de 15 ani, Laura Eremia a 
lucrat în marketing.

„Am făcut marketing în una dintre 
cele mai mari corporații din România, 
am făcut campanii de milioane 
de euro la propriu. Anul trecut 
am avut curajul să mă dedic în 
totalitate pasiunii mele și să aleg să 
spun povestea mea și nu povestea  
altora” - Chef Laura Eremia.

SPORTS NET 
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Adversarele României din competițiile 
europene juvenile din 2023

Tragerea la sorți a componenței 
grupelor din cadrul Campionatelor 
Europene dedicate juniorilor U16, 
U18 și U20, a avut loc, marți, la 
Freising (Germania), în prezența a 
numeroși oficiali ai forurilor naționale 
de pe Bătrânul Continent, Federația 
Română de Baschet fiind reprezentată 
de președintele Carmen Tocală, 
secretarul general-adjunct Svetlana 
Simion și directorul tehnic Tiberiu 
Dumitrescu.

Într-un cadru festiv, oficialii FIBA-
Europe au anunțat la Freising că în 
cadrul competițiilor europene juvenile 
din această vară au fost înscrise și 
au confirmat participarea 246 de 
echipe naționale reprezentând 48 de 
țări, acestea urmând să concureze 
în cele 18 turnee finale care sunt 
împărțite pe trei divizii. La cele trei 
categorii de vârstă sunt înscrise 
129 de reprezentative masculine și 
117 feminine, prima întrecere fiind 
programată să înceapă la Sofia.

Reamint im că ,  în  aceasta 
vară, România va organiza două 
turnee finale europene, municipiul 
Craiova urmând să găzduiască 
în premieră FIBA Womens U20 
European Championship, Division 
B, începând cu 28 iulie, în vreme ce 
municipiul Pitești va găzdui FIBA U16 
European Championship, Division 
B, începând din 4 august. După 
o scurtă radiografie a întrecerilor 
juvenile și câteva precizări necesare 

pe marginea regulamentelor și 
s i s t e m e l o r  c o m p e t i ț i o n a l e , 
coordonatorul competițiilor FIBA 
din Europa, Ljubomir Mandic, a 
demarat tragerea la sorți pentru cele 
18 turnee, fiind sprijinit de diverse 
personalități sportive. Menționăm că 
naționalele României vor fi prezente 
în cinci întreceri europene, astfel: 
U16 (M & F), U18 (M & F) și U20 (F).

În urma tragerii la sorți, mai jos 
vă prezentăm grupele competițiilor 
juvenile europene în care vor concura 
naționalele României:

Feminin
U16, Divizia B (Podgorica, 10-19 

august 2023 - 19 echipe împărțite 
în 4 grupe)

Grupa A - Slovacia, România, 
Austria, Lituania și Elveția

U18, Divizia B (Sofia, 30 iunie - 9 
iulie 2023 - 16 echipe împărțite în 4 
grupe)

Grupa C - Grecia, România, 
Austria și Luxemburg.

U20, Divizia B (Craiova, 28 iulie - 
6 august 2023 - 17 echipe împărțite 
în 4 grupe)

Grupa B - Grecia, România, 
Irlanda și Georgia.

Masculin
U16, Divizia B (Pitești, 4-13 

august 2023 - 21 de echipe împărțite 
în 4 grupe)

Grupa A - Georgia, România, 
Islanda, Bosnia&Herțegovina și 
Austria.

U18, Divizia B (Matosinhos, 21-
30 iulie 2023 - 22 echipe împărțite 
în 4 grupe)

Grupa C - Estonia, România, 
Ucraina, Țările de Jos, Irlanda și 
Kosovo.

U20, Divizia B (Skopje, 7-16 
iulie 2023 - 19 echipe împărțite în 
4 grupe).

sursa: frbaschet.ro

Oina, în Uganda!
Un nou moment istoric pentru 

oină a avut loc ieri în Uganda, ultima 
țară în care se dorește practicarea 
acestui sport.

Astfel, la inițiativa domnului 
profesor Amanyire Moses de la 
Bondeko School Uganda, a avut loc 
un prim antrenament și joc de oină.

Cu ajutorul federației, domnul 
profesor a deprins regulile oinei chiar 
dacă nu a văzut, niciodată, un astfel 
de joc, fiind extrem de încântat de 
acesta.

Extrem de interesant este faptul 
că a confecționat singur materialele 
de joc, reușind astfel să realizeze 
marți cu copiii un prim antrenament.

În opinia sa, copiii au fost foarte 
încântați de acest sport care poate 
avea o dezvoltare deosebită pe 

continentul african.
Mulțumim mult domnului profesor 

și copiilor pentru implicarea în 
activitatea de promovare a oinei 
la nivel mondial și îi așteptăm în 
România pentru a deprinde, în 
amănunt, tainele acestui sport!

sursa: facebook.com/
FederatiaRomanaOina
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Plecări în masă de la CSU. 
Dan Nistor schimbă echipa

Mihai Rotaru a făcut tot posibilul 
să renunțe la mai mulți jucători, 
în ultima zi de transferuri din Liga 
1. Patronul de la CSU Craiova a 
rezolvat trei contracte. Martic a fost 
împrumutat la U Cluj, iar în Bănie s-a 
întors Ștefan Vlădoiu, iar Paul Papp a 
fost cedat la Petrolul.

Nu au fost singurii fotbaliști care 
au plecat de la CSU. Luni seara, 
Rotaru l-a convins și pe Dan Nistor 
să meargă la U Cluj: „Mulțumim, Dan 
Nistor! Clubul Universitatea Craiova 

l-a transferat definitiv pe mijlocașul 
Dan Nistor la FC Universitatea Cluj. 
Îi mulțumim lui Dan pentru modul 
în care a apărat blazonul Științei și îi 
dorim mult succes în continuare!”, se 
arată în mesajul postat de olteni pe 
Facebook.

Clujenii i-au făcut și ei o prezentare 
noul jucător: „FC Universitatea Cluj 
încheie perioada de transferuri cu o 
nouă mutare. Clubul nostru a ajuns la 
o înțelegere cu Dan Nistor (34 de ani). 
Mijlocașul central cu 394 de meciuri în 
prima ligă are în palmares un titlu de 
campion în Liga 1, o Cupă a României, 
o Cupă a Ligii și o Supercupă”, au 
transmis cei de la U Cluj.

Marcel Popescu a plecat de la CSU Craiova
Mihai Rotaru și Marcel Popescu 

au încheiat colaborarea. Anunțul a 
fost făcut pe pagina de Facebook 
a formației din Bănie: „OFICIAL | 
Mulțumim, Marcel Popescu! Știm că 
vei fi pe viață alături de Știința!”, a 
fost reacția clubului.

Sorin Cârțu susține că nu știa 
despre plecarea lui Marcel Popescu. 
Totodată, președintele clubului a 

explicat faptul că decizia a fost luată 
în urma unei discuții pe care fostul 
său coleg de la CSU a avut-o cu Mihai 
Rotaru.

„A fost colegul meu timp de patru-
cinci ani la Universitatea Craiova, mi-e 
și prieten și așa va rămâne. Nu știu de 
ce a luat această decizie, dar a fost o 

discuție între el și domnul Rotaru. Eu 
am fost plecat la București, iar când 
m-am întors la Craiova, decizia lui 
era deja luată. O să vorbesc cu el în 
următoarea perioadă”, a spus Sorin 
Cârțu, pentru ProSport.

Cătălin ANGHEL

CSU Craiova l-a înlocuit pe 
Papp cu Mendy

CSU Craiova l-a 
adus pe Jean Baptiste 
M e n d y.  F u n d a ș u l 
central senegalez a 
evoluat, în primă parte 
de sezonului, în tricoul 
lui ACB Ineu, în seria 
a 8-a a Ligii a 3-a. 
Apărătorul are 19 ani 
și a trecut de probele la 
care l-a supus Corneliu 
Papură ,  la  ech ipa 
secundă a oltenilor.

„L-am împrumutat pe Mendy 
până la vară la Universitatea Craiova, 
care are opțiune de cumpărare 
a fotbalistului. Dacă jucătorul se 
va transfera definitiv, ACB Ineu 
păstrează 20% din drepturile sale 
federative”, afirmă Adrian Lapte, 
pentru ProSport.

Rotaru l-a adus pe Mendy, 
după ce i-a reziliat contractul lui 
Paul Papp: „Mulțumim, Paul Papp! 
Fundașul central Paul Papp a fost 
transferat definitiv la Petrolul Ploiești. 
Îi mulțumim pentru tot și îi dorim 
mult succes în continuare!”, a fost 
comunicatul clubului din Bănie.

Cătălin ANGHEL


