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1.INFORMAȚII generale privind concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: U.A.T.Poiana Mare, cu sediul în 
comuna Poiana Mare, Str.Independenţei nr.8-10, județul Dolj, telefon 
0251/236.284, fax 0251/235.048, e-mail: poiana_mare @ cjdolj.ro, 
cod fiscal 4711618. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: clădire în suprafață totală desfăşurată de 56,89mp, situată 
în comuna Poiana Mare, județul Dolj, Str.1 Decembrie nr.211, CF nr.36569 
-U.A.T.Poiana Mare, aparținând domeniului public al Comunei Poiana 
Mare, conform H.C.L.Poiana Mare nr.92/29.12.2022 şi temeiul legal 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin solicitare scrisă, depusă la sediul U.A.T.Poiana Mare. 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Compartimentul Juridic din cadrul U.A.T.Poiana Mare, 
comuna Poiana Mare, Str.Independenței nr.8-10, județul Dolj. 3.3.Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
200Lei/exemplar, achitați în numerar la Casieria U.A.T.Poiana Mare sau în 
contul acesteia RO23TREZ29321070250X, deschis la Trezoreria Calafat. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.01.2023, ora 16.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
06.02.2023, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
ofertele pot fi depuse la Registratura U.A.T.Poiana Mare, comuna Poiana 
Mare, Str.Independenței nr.8-10, județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
06.02.2023, ora 14.00, la sediul U.A.T.Poiana Mare, comuna Poiana 
Mare, Str.Independenței nr.8-10, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Administrativ al Tribunalului Dolj, Craiova, Str.
Brestei nr.12, județul Dolj, telefon 0251/418.612, fax 0251/410.140, 
E-mail: inregistraredosare.dj@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 13.01.2023.

Rafila recomandă părinţilor ai căror copii au 
simptome uşoare ale unor viroze să evite 

deplasările la camerele de gardă
Ministrul Sănătăţii, Alexandru 

Rafila, le recomandă părinţilor ai 
căror copii au simptomele unor 
viroze să încerce să evite deplasările 
la camerele de gardă dacă copilul 
nu este deshidratat, subliniind că, 
în cazul copiilor care au simptome 
„relativ uşoare”, trebuie avut în 
vedere raportul dintre beneficiile 
prezentării la camera de gardă a 
unui spital şi riscul contractării altor 
virusuri, transmite News.ro.

Ministrul Sănătăţii cataloghează 
drept „preocupantă” situaţia privind 
virozele respiratorii, el recomandând 
părinţilor ai căror copii au simptomele 
unor viroze respiratorii să încerce să 
se adreseze mai întâi medicului de 
familie sau, dacă merg la spital, să 
caute să evite să facă acest lucru în 
zilele de weekend.

„E o situaţie preocupantă, nu 
putem nega evidenţa şi nici nu avem 
de ce să facem acest lucru. În general, 
atunci când este un sezon gripal - la 
fel a fost şi în 2018-2019 - există o 
perioadă critică în ceea ce priveşte 
acordarea asistenţei medicale. 
Rugămintea şi sfatul meu este ca 
dacă infecţia durează de câteva 
zile sau evoluează necorespunzător 
din punctul de vedere al părinţilor, 

după ce s-au adresat la medicul 
de familie, să încerce să acceseze 
serviciile medicale mai degrabă în 
timpul săptămânii decât în weekend 
pentru că, într-adevăr, în weekend 
sunt mai limitate din punct de vedere 
al accesabilităţii”, a afirmat duminică 
Alexandru Rafila, într-o intervenţie 
telefonică la Antena 3.

A c e s t a  a  s ub l i n i a t  c ă  o 
simptomatologie relativ uşoară nu 
impune deplasarea la camerele de 
gardă şi la unităţile de primiri urgenţe, 
pentru că „beneficiul real este foarte 
limitat şi, pe de altă parte, există şi 
riscul contractării altor viroze”.

„O simptomatologie relat iv 
uşoară, chiar dacă copilul face 
febră 38 dar are o stare generală 
bună, nu e deshidratat, nu impune 
în niciun fel deplasarea la unităţile 
de primiri urgenţe, la camerele de 
gardă ale spitalelor, nu numai pentru 
că aşteaptă foarte mult acolo, dar 
beneficiul real este foarte limitat 
şi, pe de altă parte, există şi riscul 
contractării altor viroze, pentru că 
ştiţi bine că acum circulă mai multe 
în paralel, circulă infecţia cu noul 
coronavirus, cu virusul gripal sau alte 
viroze sezoniere. Eu nu mă refer la 
situaţiile care impun deplasarea la 

camera de gardă pentru că evoluţia 
copilului e necorespunzătoare şi 
îngrijorează părinţii. Dar, acolo 
unde este posibil, să facă acest 
lucru la medicul de familie. Marea 
majoritate a cazurilor de viroză la 
copii evoluează banal, nu e vorba de 
infecţii care să necesite spitalizarea”, 

a adăugat medicul.
Alexandru Rafila a mai explicat că 

viroza evoluează în timp, că nu există 
„o reţetă minune” şi că la unii pacienţi 
tratamentul are eficacitate mai bună, 
în timp ce la alţii eficacitatea este 
limitată.
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Statuia lui Mihai Eminescu din Orșova, 
vandalizată

Poliţiştii din Orşova s-au sesizat din 
oficiu, sâmbătă, cu privire la faptul că 
bustul lui Mihai Eminescu, amplasat 
în parcul „General Ion Dragalina” 
din municipiu, a fost inscripţionat 
cu vopsea de culoare roşie cu texte 
obscene, informează Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean (IPJ) Mehedinţi.

„La faţa locului s-a deplasat 
echipa operativă din cadrul Poliţiei 

municipiului Orşova care a efectuat 
cercetarea la faţa locului. Se continuă 
cercetările sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de distrugere, urmând 
ca la finalizarea acestora să se 
propună măsurile corespunzătoare”, 
precizează IPJ Mehedinţi.

Statuia lu i  Mihai Eminescu 
amplasată parcul „General Ion 
Dragalina” din municipiul Orşova a 
fost vandalizată cu o zi înainte de 
marcarea împlinirii a 173 de ani de 
naşterea poetului.

Foto: Facebook/News-Mehedinti.ro

Județul Mehedinți a primit 
peste 38 de milioane de lei

„Le doresc mult succes domnilor primari în 
implementarea proiectelor pe care le au”

În cadrul ședinței extraordinare 
de vineri, 13 ianuarie, a Consiliului 
Județean a fost repartizată cota de 
6% din impozitul pe venit.

Astfel, județul Mehedinți a 
primit suma de 38.176.000 lei pe 
care a distribuit-o celor 66 unități 
administrativ-teritoriale pentru 
susținerea programelor de dezvoltare 
locală, a programelor se infrastructură 

care necesită cofinanțare locală.
„Le doresc mult succes domnilor 

primari în implementarea proiectelor 
pe care le au, fie din fonduri 
europene, fonduri guvernamentale 
sau de la bugetul propriu!”, a transmis 
președintele Consiliului Județean 
Mehedinți, Aladin Georgescu.

Claudia GROSU

Managerul Cican redeschide 
maternitatea Orșova

Maternitatea Spitalului Municipal 
din Orșova se redeschide de la 1 
februarie 2023. Anunțul a fost făcut 
chiar de către managerul unității 
sanitare, Adrian Cican.

Foarte apreciată în ultimii ani, 
pentru calitatea deosebită a serviciilor, 
maternitatea va funcționa din nou, cu 
aparatură ultramodernă, incubatoare 
și un nou medic neonatolog.

„De la 01.02.2023, Spitalul Municipal 
Orșova redeschide maternitatea 
spitalului! Gravidele din Orșova și 
zona limitrofă pot naște la Orșova”, a 
declarat managerul Adrian Cican.

Un nou lo t  de  apara tură 
ultramodernă va sosi la spital, iar 
începând de săptămâna viitoare, în 
fiecare marți între orele: 16 - 20 și 
sâmbătă de la ora: 12 - 20, medicul 
specialist neurolog Olariu Ștefan-Petru 
va efectua consultații neurologice cu 
plată, iar pentru pacienții internați în 
spital, vor fi gratuite consultațiile de 
specialitate neurologice.

Începând din luna februarie 2023, 

în fiecare joi și vineri între orele: 16 - 20, 
medicul specialist Poenaru Alexandra 
va efectua consultații neurologice fără 
plată, iar pentru pacienții internați 
în spital, vor fi gratuite consultațiile 
de specialitate neurologice! Medicii 
neurologi pot emite trimiteri pentru 
CT sau RMN privind examinările 
neurologice.

În curând, fișele medicale pentru 
permisele auto și cele pentru permis 
de port armă se vor efectua la Spitalul 
Municipal Orșova.

Medici tineri specialiști care vin din 
luna februarie 2023 și martie 2023 la 
Spitalul Municipal Orșova:

- medic specialist NEONATOLOG;
- medic specialist RECUPERARE 

MEDICALĂ, FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE;
- medic specialist DIABET ZAHARAT, 

NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE;
- medic specialist de medicină de 

laborator și rezident la microbiologie 
în ultimul an;

- doi medici specialiști neurologi.
Iulian GOGONEA

Poliția a confiscat 
18 tone de azotat 

de amoniu

O cantitate de 17.950 de kg 
de îngrășământ chimic pentru 
agricultură au fost confiscate de 
polițiștii mehedințeni. Totodată, 
în mai puțin obișnuita speță, s-a 
întocmit și dosar penal.

La data de 11 ianuarie a.c., 
polițiștii Serviciului Arme Explozivi și 
Substanțe Periculoase împreună cu 
polițiștii Serviciului de Investigare 
a Cr iminal i tăț i i  Economice ș i 
reprezentanții Gărzii de Mediu au 
efectuat un control la o societate 
comercială cu punct de lucru în 
comuna Corcova. În urma controlului 
s -a  cons ta ta t  că  soc ie ta tea 
depozitează în mod necorespunzător, 
în aer liber, cantitatea de 17.950 

kg de azotat de amoniu, sacii fiind 
așezați pe paleți din lemn, direct pe 
sol și acoperiți cu folie din plastic.

Întreaga cantitate de azotat de 
amoniu, în valoare de aproximativ 
80.000 de lei, a fost indisponibilizată 
în vederea continuării cercetărilor.

,,În cauză, a fost întocmit 
dosar penal, sub aspectul săvârşirii 
infracţiunii de nesupravegherea 
și neasigurarea depozitelor de 
deșeuri și substanțe periculoase, 
precum și nerespectarea obligației 
de depozitare a îngrășămintelor 
chimice și produselor de protecție a 
plantelor numai ambalate și în locuri 
protejate”, a anunțat IPJ Mehedinți.

Iulian GOGONEA
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Tânăr pe cocaină în Vâlcea. A rupt un 
semafor și gardul unei case

Un tânăr de 20 de ani din Galicea, 
aflat la volanul unui BMW, a provocat 
un accident rutier pe DN 64, la 
Râureni (în zona Școlii Râureni), în 
Râmnicu Vâlcea. Evenimentul a 
avut loc în acest weekend, iar din 
primele informații, șoferul a pierdut 
controlul volanului, a rupt semaforul 
și a lovit din plin podul și gardul unei 
gospodării.

Șoferul a scăpat cu răni ușoare, 
ca prin minune, pentru că o țeavă din 
gard a străpuns parbrizul. El a primit 
îngrijiri medicale la fața locului, iar 
apoi a refuzat transportul la spital. 
Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat 
cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind 
pozitiv la cocaină.

Potr iv i t  gazetavalceana.ro, 
oamenii din zonă sunt terorizați de 
numărul mare de accident petrecute 
și de faptul că sunt puși constant în 
pericol de anumiți șoferi teribiliști. 
Tânărul s-a ales cu dosar penal, iar 
oamenii legii continuă cercetările 
pentru stabilirea împrejurărilor în care 
a avut loc evenimentul.

sursa foto: gazetavalceana.ro.
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Finul primarului din Slivilești, 
reținut după ce ar fi ucis un bărbat

Finul primarului din comuna 
gorjeană Slivilești a fost reținut pentru 
24 de ore de polițiști. Bărbatul a 
accidentat mortal un pieton și a fugit 
de la locul faptei.

Sâmbătă seară, polițiștii l-au 
identificat. Mașina, care ar aparține 
primarului localității, fusese condusă 
de finul său. Şoferul băut s-a predat 
după 12 ore.  

Bărbatul de 37 de ani se întorcea 
acasă dintr-un alt sat, unde fusese 
la o petrecere cu prietenii. Printre 
ei, şi primarul din Slivileşti, Sorin 
Bucurescu, naşul său. O femeie care 
a auzit bufnitura puternică şi a văzut 
apoi victima pe şosea a sunat îngrozită 
la 112, relatează observatornews.ro.

După ce a accidentat pietonul, 
şoferul s-a dus acasă la naşul său. A 
lăsat maşina în curtea primarului şi a 
plecat pe jos acasă. „Mi-a spus foarte 
speriat că el crede că a dat peste 
ceva. Eu am zis: Ce, ceva? Nu văzui, 
dar eu dădui peste ceva. Nu ştiu ce 
să fac, mi-a zis. Bine, gândeşte-te! Şi 
eu am intrat în casă. Nu m-am gândit 
nicio clipă că a lovit un om. Nici el nu 
ştia…”, a povestit Sorin Bucurescu, 

primarul din Slivileşti.
Accidentul a avut loc sâmbătă 

dimineață, 14 ianuarie. Polițiștii 
Secției 3 Poliție Rurală Motru au fost 
sesizați cu privire la producerea unui 
accident rutier pe DJ 673, în comuna 
Slivilești.

Oamenii legii deplasați la fața 
locului au stabilit faptul că victima 
accidentului este un bărbat de 62 de 
ani, din comuna Slivilești care se afla 
în stare de inconștiență.

Din cercetările efectuate, polițiștii 
au stabilit că bărbatul, în timp ce se 
deplasa pe DJ 673 Șiacu, în calitate 
de pieton, în condiții ce urmează a fi 
stabilite în urma efectuării cercetărilor, 
a fost acroșat de un autoturism, care 
după producerea evenimentului a 
părăsit locul faptei, fără încuviințarea 
organelor de poliție.

În urma impactului violent, victima 
a decedat, fiind transportată la 
Serviciul de Medicină Legală Gorj, în 
vederea efectuării necropsiei.

Polițiștii efectuează cercetări 
pentru stabilirea cu exactitate a 
cauzelor și condițiilor în care s-a 
produs evenimentul. În acest caz 
a fost deschis un dosar penal, sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de 
ucidere din culpă și părăsirea locului 
accidentului.

Prins de două ori într-o zi 
conducând fără permis

Polițiștii orașului Turceni au reținut 
sâmbătă, 14 ianuarie, pentru 24 
de ore, un tânăr de 26 de ani, din 
comuna Brădești, județul Dolj. Acesta 
este bănuit de săvârșirea infracțiunii 
de conducere pe drumurile publice 
a unui vehicul, de către o persoană 
care are anulat acest drept.

„În fapt, la data de 14 ianuarie 
a.c., ora 01:40, tânărul a fost 
depistat de polițiști conducând un 

autoturism pe DJ 673 Turceni, din 
direcția Borăscu-Turceni, iar în urma 
verificărilor efectuate în bazele de 
date, s-a stabilit faptul că tânărul are 
dreptul de a conduce autovehicule pe 
drumurile publice anulat.

Tot la aceeași dată, în jurul orei 
08:10, tânărul a fost depistat din nou 
de polițiști conducând un autoturism 
pe DJ 673 Turceni”, potrivit IPJ Gorj.

Claudia GROSU

PUBLICITATE

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: U.A.T.Poiana Mare, cu 
sediul în comuna Poiana Mare, Str.Independenţei nr.8-10, județul Dolj, 
telefon 0251/236.284, fax 0251/235.048, e-mail: poiana_mare@cjdolj.
ro, cod fiscal 4711618. 2.Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: Clădire în suprafață totală de 510mp și terenul 
aferent în suprafață de 1.570mp, situate în intravilanul comunei 
Poiana Mare, sat Tunarii Vechi, Str.Mihai Viteazu nr.88, CF -36084-C1- 
U.A.T.Poiana Mare, aparținând domeniului privat al Comunei Poiana 
Mare, conform H.C.L.Poiana Mare nr.91/29.12.2022 și temeiul legal 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă, depusă la sediul 
U.A.T.Poiana Mare. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Juridic din 
cadrul U.A.T.Poiana Mare, comuna Poiana Mare, Str.Independenței 
nr.8-10, județul Dolj. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 200Lei/exemplar, achitați numerar la 
Casieria U.A.T.Poiana Mare, sau în contul RO23TREZ29321070250X, 
deschis la Trezoreria Calafat, cod fiscal 4711618. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 27.01.2023, ora 16.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 06.02.2023, 
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele pot fi 
depuse la Compartimentul Registratură al U.A.T.Poiana Mare, comuna 
Poiana Mare, Str.Independenței nr.8-10, județul Dolj. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar original. 5.Data și 
locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
06.02.2023, ora 12.00 la sediul U.A.T.Poiana Mare, comuna Poiana 
Mare, Str.Independenței nr.8-10, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ al Tribunalului Dolj, Craiova, Str.
Brestei nr.12, județul Dolj, telefon 0251/418.612, fax 0251/410.140, 
E-mail: inregistraredosare.dj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 13.01.2023.
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Andreea Bizera, o elevă din Olt, are 
nevoie de ajutor pentru a supraviețui

Tânăra a fost diagnosticată cu 
o tumoră pe creier și va urma un 
tratament costisitor după intervenţie.

Andreea Bizera este o elevă, 
în vârstă de 18 ani, de la Colegiul 
Naţional Alexandru Ioan Cuza, din 
Corabia, care are nevoie de sprijin 
financiar. Tânăra este diagnosticată 
cu o tumoră pe creier și va urma 
un t ratament cost is i tor  după 
intervenţie.

Colegii s-au mobilizat şi cer 
sprijinul oamenilor, astfel încât tânăra 
să depăşească perioada dificilă pe 
care o traversează. Elevii unei clase 
de a XII-a, de la Colegiul Naţional 
Alexandru Ioan Cuza, din Corabia, fac 

un apel pe Facebook, pentru colega 
lor, Andreea Bizera, diagnosticată cu 
o tumoră pe creier.

„Indiferent dacă o cunoașteți 
sau nu pe Andreea, mesajul nostru 
se îndreaptă către toată lumea. Ea 
are nevoie de noi, tratamentul de 
după operație este unul costisitor, ce 
se rezumă în foarte multe exerciții 
de recuperare, iar orice donație 
o poate ajuta să-și poată purta 
ultimul zâmbet în calitate de licean 
din suflet, fiind lipsită de grijile 
acestei boli. Merită să aibă parte de 
amintiri frumoase ca noi toți și prin 
această donație puteți contribui la 
readucerea sa pe un drum fericit 
alături de oamenii care o iubesc.

Niciun copil nu merită să treacă 
prin așa ceva, așa că dragi părinți 
gândiți-vă la acest lucru când citiți, iar 

dragi elevi gândiți-vă că și voi v-ați 
dori să aveți oameni alături într-un 
asemenea obstacol al vieții”, este 
apelul colegilor fetei.

Pentru donații este deschis contul:

Nume Titular: ANDREEA-LUCIANA 
BIZERA

IBAN: RO22BTRLRONCRT0622168901
Moneda: RON
SWIFT: BTRLRO22

Un oltean cu mandat 
european de arestare, 

prins în Pârșcoveni
Polițiștii olteni au încătușat un 

bărbat de 34 de ani, în comuna 
Pârșcoveni, județul Olt, ce avea 
mandat european de arestare. 
Acesta este cercetat pentru că, în 
calitate de membru al unui grup 
infracțional organizat, ar fi pătruns 
prin efracție în incinta mai multor 
societăți comerciale din Austria, de 
unde ar fi sustras mai multe bunuri.

„La data de 13 ianuarie a.c., polițiștii 
Serviciului de Investigații Criminale și 
ai Secției nr. 1 Poliție Rurală Bobicești, 
din cadrul Inspectoratului de Poliție 
Județean Olt, au pus în executare un 
mandat european de arestare emis 
de autoritățile judiciare din Austria, 
pe numele unui bărbat, în vârstă de 
34 de ani, din comuna Pârșcoveni, 
cercetat pentru săvârșirea mai multor 
infracțiuni de furt.

Astfel, în urma activități lor 
specifice, polițiștii l-au depistat pe 
bărbatul de 34 de ani, în comuna 
Pârșcoveni, județul Olt.

Acesta a fost prezentat Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel Craiova, 
care a dispus reținerea pe o perioadă 
de 24 de ore, fiind încarcerat în 
Centrul de Reținere și Arestare 
Preventivă din cadrul Inspectoratului 
de Poliție Județean Dolj.

Conform mandatului european 
de arestare, bărbatul este cercetat 
pentru că, în calitate de membru 
al unui grup infracțional organizat, 
ar fi pătruns prin efracție în incinta 
mai multor societăți comerciale din 
Austria, de unde ar fi sustras mai 
multe bunuri”, potrivit IPJ Olt.

Claudia GROSU

Oprit cu 13 focuri de armă
Un șofer, în vârstă de 29 de ani, 

din comuna Dobrosloveni, a fost oprit 
cu 13 focuri de armă de către polițiști. 
Întrucât emana halenă alcoolică, a 
fost testat cu aparatul etilotest care a 
indicat o valoare de 0,81 mg/l alcool 
pur în aerul expirat.

„La data de 13 ianuarie a.c., în 
jurul orei 23:15, Inspectoratul de 
Poliție Județean Olt a fost sesizat, 
prin apel 112, cu privire la faptul că 
o persoană ar conduce un autoturism 
sub influența băuturilor alcoolice, în 
comuna Dobrosloveni.

În urma activităților desfășurate, 
la data de 14 ianuarie a.c., în jurul 
orei 01:15, polițiștii Serviciului Rutier 
Olt au depistat autoturismul reclamat, 
pe Drumul Județean 642, în comuna 
Dobrosloveni.

Deși polițiștii au efectuat semnalul 
regulamentar de oprire, conducătorul 
auto nu s-a supus măsurii, motiv 
pentru care s-a procedat la urmărirea 
autoturismului în cauză.

Auto tur i smu l  a  fos t  opr i t 
pe un câmp din afara comunei 
Dobrosloveni, iar la volanul acestuia 
a fost identificat un tânăr, în vârstă 
de 29 de ani, din localitate.

În cadrul activităților de urmărire, 
întrucât conducătorul auto nu s-a 
supus somațiilor, polițiștii au executat 
13 focuri cu armamentul din dotare. 
În urma evenimentului, nu au existat 
victime omenești, fiind produse doar 
pagube materiale”, potrivit IPJ Olt.

Tânărul a fost condus la Spitalul 
Municipal Caracal pentru prelevarea 
de mostre biologice de sânge, în 
vederea stabilirii cu exactitate a 
alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducerea unui 
vehicul sub influența alcoolului sau 
a altor substanțe, fiind continuate 
cercetările.

Claudia GROSU

Tânăr prins drogat la volan
Un tânăr este cercetat pentru 

conducerea unui vehicul sub influența 
unor substanțe susceptibile de a avea 
efect psihoactiv. Acesta, în vârstă de 
29 de ani, din orașul Drăgănești-Olt, 
a fost depistat pozitiv cu T1C MDMA.

„În noaptea de 13/14 ianuarie 
a.c., în jurul orei 00:15, polițiștii 
Secției nr. 4 de Poliție Rurală Coteana, 

în timp ce își desfășurau atribuțiile de 
serviciu, pe Drumul Județean 653, 
în comuna Vîlcele, au oprit pentru 
control un autoturism, condus de 
un tânăr, în vârstă de 29 de ani, din 
orașul Drăgănești-Olt.

În urma verificărilor efectuate, 
întrucât tânărul  prezenta un 
comportament suspect, s-a procedat 

la testarea acestuia cu aparatul 
DrugTest, care a indicat prezența 
unor substanțe susceptibile de a 
avea efect psihoactiv, respectiv T1C 
MDMA.

Acesta a fost condus la Spitalul 
Județean de Urgență Slatina, pentru 
prelevarea de mostre biologice, în 
vederea stabilirii cu exactitate a 

prezenței substanțelor psihoactive în 
organism”, potrivit IPJ Olt.

Polițiștii au întocmit un dosar penal 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
conducerea unui vehicul sub influența 
alcoolului sau a altor substanțe, fiind 
continuate cercetările.

Claudia GROSU
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Centru de Simulare Aplicată în Medicină, 
la UMF Craiova

Universitatea de Medicină şi 
Farmacie din Craiova a atras fonduri 
europene de peste 2 milioane de 
euro, prin Programul Operațional 
Regional (POR) 2014-2020, care 
au fost investite în dezvoltarea 
unui centru de simulare aplicată în 
medicină.

Proiectul cu titlul „Amplasare 
firmă, igienizare și dotare spații de 
învățământ” a avut ca obiectiv crearea 
unui centru modern de instruire, care 
să ofere studenților oportunități 
de antrenament procedural, de 
perfecționare a abilităților non-
tehnice, cât și de evaluare în 
majoritatea disciplinelor, folosind 
simularea aplicată în medicină, ca 
metodă principală de educație și 
practică medicală.

Banii europeni au fost folosiți atât 
pentru achiziționarea de simulatoare 
şi echipamente didactice performante, 
elemente de mobilier și alte dotări 
necesare desfășurării activităților 
practice din cadrul procesului de 
învățământ, cât și pentru igienizarea 
unor spații și amplasarea unei firme 
pentru identificarea Centrului de 
simulare aplicată în medicină.

În total, au fost achiziționate 90 

de echipamente didactice (dotări 
medicale, simulatoare și manechine 
didactice) și 388 de piese de mobilier.

Valoarea totală a proiectului a 
fost de 10,6 milioane de lei, respectiv 
2,3 milioane de euro, cu o finanțare 
nerambursabilă de sută la sută, 
potrivit new.adroltenia.ro. Perioada 
de implementare a proiectului a 
fost de 22 de luni, respectiv între 1 
februarie 2018 şi 30 noiembrie 2019.

Investiți i le au fost derulate 
în cadrul Axei Prioritare 10 - 

Îmbunătăț i rea in frast ructur i i 
educaționale, Prioritatea de investiții 
10.1 - Investiții în educație și formare, 
inclusiv în formare profesională, 
pentru dobândirea de competențe 
și învățare pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurilor 
de educație și formare, Obiectivul 
specific 10.3 - Creșterea relevanței 
învățământului terțiar universitar în 
relație cu piața forței de muncă și 
sectoarele economice competitive.

Beneficiarii direcți ai proiectului 

sunt studenții celor patru facultăți 
componente ale Universității de 
Medicină și Farmacie din Craiova, 
care au posibilitatea să studieze și 
să își dezvolte abilitățile practice, 
prin utilizarea celor mai moderne 
tehnologii în domeniu, precum 
ș i  cadre le d idact ice care îș i 
desfășoară activitatea în cadrul 
facultăților beneficiare, care pot 
să își îmbunătățească tehnicile de 
predare și instruire, prin folosirea 
infrastructurii create prin proiect.

Cât timp rămân drogurile în organism

Testările de detectare a drogurilor 
sunt din ce în ce mai întâlnite în 
procesul de angajare în diverse 
funcții.

De îndată ce drogurile intră în 
organism (indiferent pe ce cale), 
ele produc metaboliți care rămân în 

corp multă vreme după ce efectele 
substanțelor au trecut, potrivit 
playtech.ro.

Acele urme ale metaboliților sunt 
esențiale în testele care depistează 
dacă o persoană a consumat sau nu 
droguri. Acele urme rămân în sânge, 

urină și chiar și în păr.
Deși testele efectuate asupra 

părului oferă rezultate exacte, cele 
de sânge și de urină trebuie făcute 
la mai puțin de o săptămână de la 
consumul drogului pentru a fi viabile.

Drogurile nu rămân foarte mult 
în sânge

Spre exemplu, LSD-ul rămâne 
doar 3 ore. Heroina, amfetaminele 
și alcoolul rămân 12 ore, pe când 
cocaina 48 de ore. Marijuana este o 
excepție, pentru că rămâne în sânge 
336 de ore (adică în jur de două 
săptămâni).

În cazul urinei, lucrurile stau 
puțin diferit. LSD-ul și amfetaminele 
rămân în urină trei zile, heroina 
și cocaina patru zile, în timp ce 
morfina și metamfetaminele șase zile. 
Marijuana este o excepție, rămânând 
în urină în jur de 30 de zile.

Drogurile rămân însă cel mai 
mult în păr. Alcoolul, amfetaminele, 
cocaina, heroina, marijuana și 
metamfetaminele rămân în jur de 
90 de zile în foliculul de păr. LSD-ul 
face notă discordantă, rămânând în 
păr numai trei zile.

Testările de detectare a drogurilor 
sunt din ce în ce mai întâlnite în 
procesul de angajare în diverse 
funcții (pilot de avion sau ofițer în 
armată, de exemplu). Mai mult, 
aceste teste sunt efectuate și în 
spitale, în cazul pacienților care au 
fost implicați într-un accident sau 
într-o încercare de suicid.

Testele de acest gen sunt efectuate 
pentru a descuraja abuzurile și a 
elimina potențialele amenințări 
asupra unui individ sau asupra unei 
companii, după cum arată National 
Institute on Drug Abuse.

Claudia GROSU
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Astazi ai putea simti 

ca ai un picior in alta lume. 
Este un sentiment grozav, cu 
multa dragoste si intelepciune 
amestecate. Acest lucru s-ar 
putea dovedi util in relatia cu 
ceilalti. 

C o m u n i c a t i i l e  c u 
prietenii ar trebui sa mearga 
bine pentru ca ai ceea ce 
este necesar pentru a te 
exprima clar si onest si a 
oferi informatii fara a incurca 
problema. 

O ser ie  de persoane 
i n t e r e s a n t e  a r  p u t e a 
participa la o petrecere sau 
o intalnire de grup la care 
part ic ip i  s i  tu. Te af l i  in 
spatiul potrivit pentru a fi o 
persoana grozava. 

Astazi ai putea descoperi 
un talent pentru un domeniu 
nou pe care poate nu l-ai mai 
incercat pana acum. Acest 
lucru ar putea implica intr-un 
fel tehnologia moderna sau 
scrierea, desenul sau ambele.

Un miting sau un alt fel 
de intalnire in masa ar putea 
avea loc astazi in cartierul tau. 
Ar putea fi cel mai interesant 
lucru care s-a intamplat in 
comunitatea ta dupa mult 
timp. 

Discutiile intelectuale si 
spirituale ar trebui sa te aduca 
si mai aproape de oamenii 
dragi t ie. Relati i le cu un 
partener romantic ar trebui sa 
fie deosebit de calde si intime 
astazi. 

Astazi ai putea incerca sa 
pui computere sau alte forme de 
tehnologie avansata sa lucreze 
pentru tine. Acest lucru ar putea 
fi de mare folos pentru tine. S-ar 
putea sa fii uimit de avantajele 
sale. 

Intelectul se combina 
c u  i n t u i t i a  p e n t r u  a 
p r o d u c e  o  z i  d e o s e b i t 
de i luminatoare pe toate 
fronturile, indiferent daca 
sunt intelectuale, practice 
sau metafizice.

S-ar putea sa te simti 
deosebit de aventuros astazi, si 
sa vrei sa pleci pentru o vreme 
cu un partener romantic. O 
retragere spirituala sau un atelier 
de discipline metafizice ar putea fi 
o optiune de luat in considerare. 

Ac t i v i t a t i l e  de  g rup 
d e d i c a t e  p r o b l e m e l o r 
intelectuale sau umanitare s-ar 
putea dovedi satisfacatoare, 
mai ales daca le petreci in 
compania prietenilor, a unui 
partener sau a ambelor. 

Un grup care iti impartaseste 
interesul pentru o disciplina 
intelectuala sau spirituala s-ar 
putea intalni astazi acasa la tine. 
Acesta ar putea fi un eveniment 
stimulant, mai ales ca noii membri 
ar putea deveni buni prieteni. 

Daca te-ai gandit sa scrii, 
sa predai sau sa urmezi o 
cariera bazata pe diseminarea 
informatiilor, aceasta este ziua 
sa te uiti la asta. Mintea ta ar 
trebui sa fie deosebit de rapida 
si ascutita acum.

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 Efectul de fluture 
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 Poveste după poveste 
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 Răzbunarea lui 
  Logan (12)
22:50 Discover Romania 
23:00 Soția perfectă 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare şi 
  Hathaway: 
  detectivi particulari 
01:55 Răzbunarea lui   
  Logan (12)
03:25 Sport (R)
03:40 Dincolo de alb 
  şi negru (R)
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)

08:25 Tânărul 
  Sheldon 
08:45 Misterele 
  rebusului (12)
10:10 Vals de 
  Crăciun (12)
11:35 Cyrano (15)
13:35 Dune (AP12)
16:05 Tatăl miresei (12)
18:00 The Walk: 
  Sfidează limitele (AP12)
20:00 The Last of Us 
21:30 Nu îți face griji, 
  dragă (N15)
23:35 Venom: 
  Să fie carnagiu (N15)
01:15 Aventurile 
  baiatului-lup (15)
02:40 Evadarea 
  din Kabul (15)
04:00 Seceta (18)
06:00 Crăciun la 
  Hollywood (12)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:00 Stiri Sport.ro
07:30 Familia Bundy 
08:30 Seinfeld 
09:30 Ora exacta in sport
12:30 Stiri Sport.ro
13:00 Ce spun românii 
14:00 Familia Bundy 
15:00 Seinfeld
16:00 Ridiculozaurii 
17:00 Ora exacta in sport (R)
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 5.0 
22:00 Armă mortală 
23:00 Aşii amanetului 
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Hawaii 5.0 
01:30 Ora exacta in sport (R)
03:30 Între prieteni 
04:30 O dimensiune 
  paralelă 
05:30 La bloc
06:00 Ora exacta in sport (R)

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

07:00 Starea naţiei (R)
08:00 Focus 

09:00 Teleshopping
09:30 Spune-mi cine esti 
10:30 Flash monden 
11:00 Teleshopping
13:00 Doar pentru iubire (AP)
14:00 Focus 
15:30 Sănătate cu stil 
16:00 Schimb de mame 
17:55 Sport
18:00 Focus 18 
19:15 Primii castiga - 
  quiz show 
20:00 Activități 
  infracționale
22:00 Starea naţiei 
23:00 Focus 
00:00 Femeia cu 
  cravată neagră
02:00 Poezie și 
  delicatețuri (R)
04:00 Focus 
05:30 Doar pentru 
  iubire (AP)
06:30 Primii castiga - 
  quiz show (R)

10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Iubirea invinge 
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Baronii (AP)
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo 
15:45 Vouă 
16:15 Baronii (AP)
17:15 Don Matteo 
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2 
20:00 Dragostea găsește o cale 
21:00 Crăiasa zăpezii și 
  cristalul malefic (12)
23:15 Furtuna de Zapada (12)
01:15 Poama acră 
03:15 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 ? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la   
  licitaţie 
11:00 Căutătorii de   
  aur din Marea Bering 
12:00 Comori   
  arhitecturale   
  recuperate 
13:00 Maşini   
  pe alese 
14:00 Goana după aur 
17:00 Bogății   
  ascunse în magazii 
17:30 Bagaje la licitaţie 
18:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
19:00 Cum se fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese 
21:00 Ed Stafford: Care 
  scapă primul? 
22:00 Test de supraviețuire
   pe cont propriu 
23:00 Ed Stafford: Misterele 
  lumii 
00:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
01:00 O pradă 
  mortală 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 

HBO EUROSPORT

15:00 Tennis grand   
   slam tournament: 
  EUROSPORT 
  TENNIS CUBE 
15:15 Patinaj artistic: 
  Universiada Mondială 
  de Iarnă 
  Lake Placid 
16:30 Patinaj viteză: 
  Universiada 
  Mondială 
  de Iarnă 
  Lake Placid 
21:05 Snooker:   
  Grand Prixul 
  Mondial 
00:55 Știri
01:00 Tenis: 
  Australian Open 
04:00 Tenis: 
  Australian Open 
06:00 Tenis: 
  Australian Open

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

ANTENA 1

KANAL D

07:45 Lumina ochilor mei (AP)
09:30 La bloc

11:45 Indiana Jones și 
  templul blestemat (AP)
14:15 Câinele, adevăratul 
  meu prieten 2 (AP)
16:30 Crimă pe creier
18:15 La bloc
20:30 Total Recall. 
  Memorie programată
23:00 Lila & Eve (15)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

12:00 Observator 
14:00 Mireasa 
16:00 Observator 
17:00 Prețul 
  cel bun 
19:00 Observator 
20:30 America   
  Express – 
  Drumul Aurului 
00:00 Observator 
00:30 Golden Boy –   
  Dragoste rebela
01:30 Mai rău nu 
  se poate
03:30 Dragoste de tată
04:15 Prețul cel bun (R)
06:00 Observator 

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 Gladiatorul (12)
03:00 Vorbeşte   
  lumea (R)
05:00 Batem   
  palma? (R)
06:00 Ştirile  
  Pro Tv 
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Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

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 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 2022

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

23.01

PTA Irimeşti, PTA Palei, PTA Chirculeşti, PTA 
Cârlogani, PTA Moară Chirca (terţ)

Bălceşti09:30 - 17:30

PTCZ Bloc B1 Govora (zona blocuri, Liceul Băile 
Govora, blocul L)

Băile Govora09:00 - 15:00

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 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 2022

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

09:00 - 14:00 PTA Pompe Ciutura (SPP Ciutura) - circ. JT nr. 2, PTA 
1 Ciutura - circ. JT nr. 1

Vârvoru 
de Jos

23.01

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 23 IANUARIE – 29 IANUARIE 2022

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

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

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

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

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

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

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

23.01

PTA Pompe Apă Leleasca circuit 1-Strada PrincipalăLeleasca08:45-15:30
PTA 6.250 Asociaţie Opriş IzbiceniIzbiceni09:00-12:00
PTA 6.73 Fabrica de Cărămidă IzbiceniIzbiceni13:00-16:00

Cel 20 kV Trafo 1 PTCZ 9 Crişan II-Strada LalelelorSlatina08:00-16:00

Trafo 1 PTCZ 38 Caracal-Strada Dragoş VodăCaracal08:00-12:00
Trafo 1 PTCZ 39 Caracal-Strada Aleea PlopilorCaracal12:00-16:00

PTCZ Fabrică Mobilă Corom (terţ), PTA Garaj Auto 
Sâmbotin (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

18.01

PTAB Vlădeşti 3Vlădeşti09:00 - 16:00
PTCZ Sud 505Râmnicu 

Vâlcea
09:00 - 16:00

PTA Sâmbotin, PTA Sâmbotin 3, PTA Fabrica Confecţii 
Sâmbotin (terţ), PTAB Depal Sâmbotin (terţ)

Dăeşti09:00 - 16:00

PTA Dăeşti 1, PTA Dăeşti 2, PTA Babuieşti 1, PTAB 
Babuieşti 2, PTA DGRS Dăeşti, PTA Berila, PTA Moară 
Dăeşti, PTA Gară Dăeşti (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

PTA Olteni 2, PTA Fabrica Mobilă Alson (terţ)Bujoreni13:00 - 18:00

PTAB Sâmbotin 2, PTA IAS Dăeşti, PTA Stifu, PTA 
Mobilă Dăeşti (terţ)

Dăeşti13:00 - 18:00

PTA Vărateci, PTA Runcu 1, PTA Runcu 2, PTA 
Gropeni, PTA Livezi, PTA Snamăna, PTA Valea Babei 1, 
PTA Valea Babei 2, PTA Surupaţi, PTA Căligi

Runcu09:00 - 18:00

PTA Măgureni, PTA Spârleni Deal, PTA Spârleni Vale, 
PTA CAP Guşoeni (terţ), PTAB CEF Târg Guşoeni (terţ), 
PTA Sonda 4561 (terţ), PTA Sonda 4566 Guşoeni (terţ)

Guşoeni09:00 - 16:00

LEA JT PTA Sticlărie - circuitul 4Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 16:00

18.01

Trafo 1 PTCZ 7 Tunari - Str. Prelungirea TunariSlatina08:00 - 12:00
Trafo 1 PTCZ SIA Slatina - Str. SilozuluiSlatina12:00 - 16:00
PTA 3 Negreni circuit 1 - Str. IsăroaiaNegreni08:45 - 15:30

PTA 1 Fărcaşele de Jos-Strada  OltuluiFărcaşele 
de Jos

09:00 - 12:00

PTA 2 Fărcaşele de Jos-Strada  OltuluiFărcaşele 
de Jos

13:00 - 16:00

PTA 2 Poboru, PTA Lot de Seminţe PoboruPoboru09:00 - 17:00

Tichetele de vacanţă se acordă 
bugetarilor şi în 2023

Voucherele de vacanţă se vor 
acorda şi în acest an, iar valoarea 
acestora va fi tot de 1.450 lei brut.

Confirmarea vine de la Ministerul 
Finanţelor.

Voucherele de vacanţă vor fi 
distribuite ca până acum, pe suport 
electronic, şi sunt valabile un an de 

la data acordării.
S u m a  c o r e s p u n z ă t o a r e 

voucherului va fi impozitată în luna 
în care va fi distribuită. Aceasta 
înseamnă că cei 10% impozit, adică 
145 de lei, vor fi reţinuţi de angajator 
în luna în care aceste vouchere de 
vacanţă vor fi acordate, scrie http://
stiri.tvr.ro/

Tichetele de vacanţă nu sunt 
transmisibile şi nu pot fi vândute, 
pot fi folosite doar de titular, pe baza 
actului de identitate.
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DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare SUDOKU,  Vineri 13.01.2022

Rezolvare integramă, Vineri 13.01.2022

O, F, ARCER, ȚARA, PORI, DOGAR, S, RO, ARIETA, XA, 
MOTAN, BARCA, APA, O, TU, UNA, AMA, PV, NN, ORNARE, 
O, PT, ARATAT, OS, AJUTA, TRACI, IAR.

PUBLICITATE

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Argetoaia, Str.C-tin 
Argetoianu nr.186, județul Dolj, telefon/fax 0251/452.701, e-mail: office@
primaria-argetoaia.ro, cod fiscal 4554190. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: spaţiul situat la parterul Blocului 
social din Comuna Argetoaia, satul Argetoaia, Str.C-tin Argetoianu nr.186, 
județul Dolj, în suprafaţă de 29,54mp, aparținând domeniului public al 
Comunei Argetoaia, conform caietului de sarcini, H.C.L.Comuna Argetoaia 
nr.43/29.11.2022 și temeiului legal O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, biroul Secretarului general. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține 
de la biroul Secretarului general, Comuna Argetoaia, Str.C-tin Argetoianu 
nr.186, județul Dolj. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 250Lei/exemplar, care se achită numerar la 
Casieria Comunei Argetoaia. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
27.01.2023, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 06.02.2023, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Comuna Argetoaia, Str.C-tin Argetoianu nr.186, județul 
Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior 
și unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 07.02.2023, ora 10.00, Comuna Argetoaia, Str.C-
tin Argetoianu nr.186, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, municipiul Craiova, Str.
Brestei nr.12, județul Dolj, telefon 0251/418.612, fax 0251.410.262, email: 
registraturaacte.dj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 13.01.2023.

Cârțu îl avertizează 
pe Neagoe: „Sper ca 
rezultatele să-l ajute”

Sorin Cârțu nu s-a ferit să explice 
faptul că doar rezultatele îl vor 
ține pe Neagoe pe banca CSU 
Craiova. Oltenii au schimbat deja trei 
antrenori în ultimul an: Reghecampf, 
Balint și Rădoi. Acum, noul tehnician 
din Bănie trebuie să îi ducă pe alb-
albaștri cât mai aproape de primul 
loc, ținând cont că singurul obiectiv 
rămas în joc pentru CSU este o 
poziție de cupe europene.

„A fost schimbarea asta care s-a 
făcut cu Rădoi. S-a decis să mergem 
în continuare cu Neagoe şi acum 
vom vedea ce va fi. Noi vrem să-şi 
ducă contractul până la sfârşit, să 
şi-l prelungească, însă totul depinde 
de rezultatele care vor veni, vrem 

să fie cât mai bun, să fie pozitive şi 
atunci sigur nimeni nu este adeptul 
unei schimbări, vrem continuitate. 
Neagoe este oltean sută la sută, ştie 
spiritul Universităţii, a jucat atâţia ani 
pentru Craiova, a adus şi victorii, a 
suferi pentru înfrângeri şi s-a bucurat 
pentru succesele Universităţii. Sper 
însă ca rezultatele să-l ajute să aibă 
un parcurs super la Universitatea”, 
a spus Sorin Cîrţu, despre Neagoe, 
potrivit sptfm.ro.

Neagoe  s t ă  f oa r t e  b i ne , 
momentan, în amicale. Antrenorul 
și-a condus elevii spre două victorii 
din tot atâtea posibile, în partidele 
de pregătire.

Cătălin ANGHEL
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Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Rotaru a adus 4 fotbaliști noi 
la CSU Craiova

Mihai Rotaru nu a renunțat 
la dorința de a câștiga titlul în 
acest sezon. Astfel, după ce l-a 
numit antrenor principal pe Eugen 
Neagoe, patronul de la CSU Craiova 
a început campania de transferuri. 
Primul jucător nou sosit în Bănie 
a fost Alexandru Ișfan, de la FC 
Argeș. Oltenii voiau să îl transfere 
pe mijlocaș de doi ani, dar abia 
în această iarnă s-a putut face 
mutarea.

A doua lovitură pe care CSU 
Craiova a dat-o în această iarnă a fost 
în defensivă. Rotaru l-a transferat 
pe Gjoko Zajkov. Fotbalistul în 
vârstă de 27 de ani are peste 22 
de meciuri în echipa națională a 
Macedoniei de Nord poate evolua 
atât fundaș central, postul său de 
bază, cât și fundaș de bandă.

Neagoe a primit mai multe 
întăriri. Antrenorului i-au fost aduși 
și doi fotbaliști croați, tineri. Unul 
dintre aceștia este Juraj Badelj. 
Ambii jucători sunt în probe. Anunțul 
a fost făcut de președintele clubului 
din Bănie, Sorin Cârțu.

„Dar mai avem şi jucători de 
adus, Ișfan este acum cu echipa, 
mai sunt vreo doi jucători croaţi, 
chiar dacă sunt tineri, dar din 
discuţiile pe care le-am avut cu 

antrenorul sunt de perspectivă, 
plus că mai avem şi alţi jucători 
care sunt în discuţii. Nici ei nu 
vor cum vrem noi, nici noi cum 
vor ei. Cu Ișfan ne putem anunţa 

mai impetuoși şi mai agresivi, 
este un jucător de calitate care 
în evoluţia lui era nevoie să urce 
o anumită treaptă”, a declarat 
Cârțu, potrivit sptfm.ro.

Eugen Neagoe îi forțează 
buzunarul lui Rotaru: „Ne mai dorim 

unul sau doi jucători”
Mihai Rotaru nu a mai investit 

bani mulți în transferuri, în ultimul 
an. Patronul alb-albaștrilor s-a 
bazat pe nucleul format de Cristiano 
Bergodi, care i-a făcut pe alb-albaștri 
vicecampioni, dar și pe fotbaliști 
aduși liberi de contract sau pentru 
sume mici.

Acum, odată cu instalarea lui 
Eugen Neagoe, trupa din Bănie a 
început să investească, din nou. 
Prima mutare pe o sumă importantă a 
fost făcută chiar din Liga 1. Alexandru 
Ișfan a ajuns la CSU, de la FC Argeș, 
iar oltenii au continuat să facă oferte 
și pentru alți fotbaliști din România. 
Totuși, tratativele au eșuat.

Acum, Eugen Neagoe pune 
presiune pe șefii clubului și mai cere 
măcar două transferuri. Antrenorul 
nu a vrut să vorbească despre 

plecări: „Ne mai dorim unul sau doi 
jucători, vom vedea. Nu am discutat 
despre jucătorii care ar putea pleca 
la alte echipe. Vom vedea când 
ajungem la Craiova. Am discutat în 
fiecare zi cu patronul. Este normal, 
s-a interesat de starea jucătorilor. 
Nu am pronunțat nume de jucători. 
A fost acea ofertă pentru Opruț, dar 
nu s-a realizat. Alte nume nu mai 
pot să dau. Vînă s-a antrenat cu noi, 
a apărut și el în echipă. Suntem un 
lot numeros, nu e ușor să împărțim 
lotul în două. Hanca a jucat din 
primul minut. Nu știu alte aspecte. 
Jucătorii s-au comportat exemplar. 
Nu am ce să le reproșez. Este foarte 
complicat pentru mine să aleg primul 
unsprezece”, a spus Eugen Neagoe.

Cătălin ANGHEL

foto: Facebook/UCVOficial
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Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Duarte refuză să mai joace la FCU 
Craiova: „Zice că se lasă de fotbal”

Adrian Mititelu are probleme 
mari cu unul dintre cei mai valoroși 
fotbaliști de la FCU Craiova. Andre 
Duarte încearcă să le forțeze mâna 
șefilor clubului și să plece liber de 
contract din Bănie sau pe o sumă 
foarte mică. Ultima echipă care 
i-a luat ochii fundașului este Legia 
Varșovia.

Patronul de la FCU Craiova spune 
că nici măcar nu a primit o ofertă 
din partea polonezilor, dar fotbalistul 
insistă să fie lăsat să plece. Mai 
mult decât atât, Mititelu susține că 
apărătorul central refuză să se mai 
antreneze și amenință că se lasă de 
fotbal.

„Se pare că avem o problemă cu 
Duarte. Un jucător foarte bun, care 
se mai află sub contract până în 
2024. Din câte am înțeles, este dorit 

de Legia Varșovia. Nu am primit nicio 
ofertă. În schimb, a venit, s-a năpustit 
peste noi să îi dăm drumul să 
plece cu orice preț. Are o atitudine 
neserioasă, nu se antrenează. Zice 
că se lasă de fotbal. Deși e un 

jucător foarte bun, cu calități și 
mi-a făcut o impresie foarte bună, 
m-a dezamăgit. Acum nici n-a venit 
la meci. I-am spus că e opțiunea 
lui dacă vrea să se lase de fotbal. 

Dar el va rămâne la noi indiferent 
de ofertă. Nu poți să discuți într-un 
alt mod cu jucătorii care au un astfel 
de comportament”, a declarat Adrian 
Mititelu, conform DigiSport.

Becali a pus banii pe masă 
pentru Bauza: „Oferta e mai 

mare decât a fost la Compagno”
Gigi Becali este hotărât să îl 

transfere pe Juan Bauza la FCSB. 
Patronul roș-albaștrilor a făcut deja o 
ofertă pentru mijlocașul argentinian. 
Adrian Mititelu spune că propunerea 
pe care bucureștenii au făcut-o pentru 
vedeta de la FCU este mai bună decât 
a fost cea pentru Compagno.

„Bauza are ofertă din România 
și întrebări foarte multe de afară. 
Dar numai întrebări. Am ofertă din 
România, dar nu se poate…, nu 
poate fi acceptată, deși este ofertă 
generoasă. Da, oferta este de la 
FCSB, este mai mare decât a fost la 
Compagno”, a spus Mititelu.

Totuși, finanțatorul trupei din Bănie 
nu va accepta oferta lui Becali. Acesta 
spune că nu vrea să îi mai necăjească 
pe suporteri, care au suferit deja prea 
mult, când Compagno a fost vândut 
la FCSB.

„Nu pot s-o accept, indiferent de 
ce sumă mi-ar da, pentru că e vorba 
de efectul psihologic asupra echipei 

și asupra suporterilor, în primul rând. 
Efectul plecării lui Compagno a fost 
mult mai mare decât mă așteptam. 
Reproșurile și amărăciunea au fost 
mult mai mari decât am scontat. 
Acum îmi pare rău că l-am lăsat să 
plece (n.r. - pe Compagno), deși banii 
au fost foarte buni, mai ales că atunci 
aveam mare nevoie de ei. Acum, dacă 
ar fi, nu aș mai fi de acord”, a mai 
declarat Mititelu.

Cătălin ANGHEL


