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Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

Lucrările pot fi reprogramate în 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. 

PTA 1 Corcu, circuit 1Corbu10:00 - 17:00
PTA CFR Potcoava, circuit 1Potcoava08:45 - 15:30

23.02 RT CS-CLI 20 kV PTCZ 5 Progresul I-PTCZ 3 Crişan ISlatina08:00 - 16:00
PTCZ SPE Vâlcovia Stația/Vâlcovia Desecări-Irigații-
Celula TSI

Corabia08:00 - 16:00

Se fluidizează traficul în Ostroveni

Primăria Râmnicu Vâlcea, prin 
Direcția Administrării Domeniului 
Public, are în vedere realizarea în 
perioada imediat următoare a unor 
lucrări menite să rezolve unele puncte 
critice ale traficului auto din cartierul 
Ostroveni.

„ În  acest  sens ,  pe s t rada 
Luceafărului se va lărgi partea 
carosabilă pe partea dreaptă pe 
sensul de mers către bulevardul 
Tineretului, începând din dreptul 
Școlii Gimnaziale nr. 10, astfel încât 

spațiile de parcare în lungul străzii 
să nu mai intersecteze cu cele două 
benzi de circulație. De asemenea, la 
capătul dinspre Sud al bulevardului 
T ine re tu lu i  se  in ten ț ionează 
montarea unui semafor cu buton 
prin care să se ordoneze traversarea 
pietonilor (şi în special a elevilor 
Școlii Gimnaziale „Anton Pann”, 
la orele amiezii) pentru evitarea 
formării ambuteiajelor auto. Tot în 
acea zonă, la solicitarea locuitorilor 
din blocul S2, se lucrează în prezent 
la lărgirea accesului în parcarea 
rezidențială din fața acestui imobil”, 
potrivit reprezentanților Primăriei 
Râmnicului.

Vâlceni beți la volan în trafic
Doi bărbați din Vâlcea au fost 

depistați de polițişti în timp ce 
conduceau în voie pe drumurile din 
județ, după ce au consumat băuturi 
alcoolice. Primul şofer băut este un 
bărbat de 42 de ani, din comuna 
Mateeşti, județul Vâlcea. Acesta a 
fost depistat chiar pe raza localității 
de reşedință.

„La data de 14 februarie a.c., 
în jurul orei 22:50, polițiştii Poliției 
oraşului Berbeşti au identificat un 
bărbat, în vârstă de 42 de ani, din 
comuna Mateeşti, județul Vâlcea, în 

timp ce conducea un autoturism pe 
Drumul Județean 605 A, în comuna 
Mateeşti, sub influența băuturilor 
alcoolice.

Întrucât acesta emana halenă 
alcoolică, a fost testat cu aparatul 
etilotest, care a indicat o concentrație 
de 0,47 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, bărbatul în cauză fiind 
condus la o unitate medicală pentru 
recoltarea de probe biologice, în 
vederea stabilirii alcoolemiei.

A fost întocmit dosar penal în 
care se efectuează cercetări pentru 

săvârşirea infracțiunii de conducerea 
unui vehicul sub influența băuturilor 
alcoolice sau a altor substanțe”, 
potrivit IPJ Vâlcea.

Cel de-al doilea şofer băut, depistat 
de oamenii legii, este un bărbat de 
57 de ani. Acesta a fost surprins în 
trafic în cursul zilei de ieri, de către 
polițiştii oraşului Ocnele Mari, în timp 
ce conducea haotic un autoturism în 
oraşul Ocnele Mari, județul Vâlcea.

„În urma testării acestuia cu 
aparatul etilotest, a rezultat o valoare 
de 1,46 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, motiv pentru care a fost 
transportat la spital în vederea 
prelevării de mostre biologice, pentru 
stabilirea alcoolemiei.

În acest sens, cercetările continuă 
în cadrul unui dosar penal, sub 
aspectul comiterii infracțiunii de 
conducerea unui vehicul sub influența 
băuturilor alcoolice sau a altor 
substanțe”, potrivit IPJ Vâlcea.

Alexandru NICA
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PUBLICITATE

Maniu Adriana și Radu Marilena anunţă propunerea preliminară 
privind: „Elaborare P.U.Z. Pentru Introducere Teren în Intravilan, Parcelare 
Terenuri, Reglementare Indici Urbanistici și a Circulaţiilor în Zona, în 
Vederea Construirii de Locuinţe Individuale cu Regim de Înălţime P+2 
și Operaţiuni Cadastrale Aferente (Alipire și dezmembrare în vederea 
parcelarii)” -Str.Drumul Muntenilor Nr.70C, 70D, 72, 72X, T24/P5/Lot2, 
Mun.Craiova, Jud.Dolj. Publicul este invitat să transmită observaţii asupra 
documentelor expuse disponibile pe www.primanacraiova.ro, secţiunea 
Consultare Publică până la data de 14.03.2023, la sediul Primăriei 
Municipiului Craiova, Str.Târgului Nr.26, în termen de 15 zile calendaristice 
de la data prezentului anunţ.

Sprijin de 1.400 lei pentru plata 
facturilor la utilități

Președintele PNL Drobeta Turnu 
Severin, Daniel Cîrjan, a făcut o 
declarație de presă la sediul PNL din 
Drobeta Turnu Severin anunțând că 
a început distribuirea primelor 17.320 
de carduri de energie în județul 
Mehedinți pentru plata facturilor.

Pe 25 ianuarie a început procesul 
de printare și plicuire a cardurilor de 
energie, iar de la 1 februarie, 10.114 
carduri au ajuns către beneficiarii din 
județ dintre care 8.118 în Drobeta 
Turnu Severin. Potrivit calendarului 
asumat, începând de la 20 februarie 
se vor efectua plățile pentru facturile 
curente și restante.

În acest an, Ministerul Investițiilor 
și Proiectelor Europene va oferi 

românilor vulnerabili, din fonduri 
europene, sprij in pentru plata 
facturilor la energie în valoare de 
700 lei de 2 ori/an, sub formă de card 
de energie.

Ajutorul este acordat pentru a 
compensa prețul la energie indiferent 
de natura acesteia, respectiv energie 
electrică, energie termică centralizată, 
gaze, butelie, lemne pentru foc, 
păcură, peleți și alte materiale de 
încălzire.

Beneficiarii sunt:
- pensionari cu venituri sub 2.000 

lei și în vârstă de cel puțin 60 ani,
- pensionari pe bază de invaliditate 

cu venituri sub 2.000 lei,
- persoane cu handicap de la 

mediu în sus (cu același prag maxim 
al venitului lunar),

- familii care primesc alocație de 

susținere și persoane care încasează 
ajutoare sociale.

Cardurile de energie vor ajunge 

la peste 4 milioane de oameni, care 
locuiesc în circa 2,8 milioane de 
gospodării.

Fonduri europene 
pentru 3 comune 

din județ

Pr imar i i  mehed in țen i  d i n 
comunele Malovăț, Isverna și Burila 
Mare, respectiv Ion Michescu, Marius 
Răescu și Jenică Cicic, au semnat în 
aceste zile contracte de finanțare în 
valoare de 3,9 milioane lei, în cadrul 
Planului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), alături de ei fiind 
deputatul Alin Chirilă și secretarul de 
stat Bogdan Simcea.

Contractul pentru Malovăț are o 
valoare de 1,3 milioane lei, cel de la 
Burila Mare - 1,7 milioane lei, iar cel 

de la Isverna - 886.000 lei.
„Mă bucur că accesăm din ce în ce 

mai multe fonduri europene în județul 
Mehedinți! Sunt bani pe care trebuie 
să îi folosim pentru a îmbunătăți 
condițiile de trai și serviciile de care 
beneficiază locuitorii județului!

Îi felicit pe cei trei primari și le 
doresc mult succes în implementarea 
proiectelor!”, a transmis Aladin 
Georgescu, președintele Consiliului 
Județean Mehedinți.

Iulian Gogonea

Activitate privind riscurile 
și vulnerabilitățile în 

mediul online, 
în Mehedinți

La data de 15 februarie a.c, 
polițiștii din cadrul Compartimentului 
Analiza și Prevenirea Criminalității 
împreună cu specialiștii Centrului 
de Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog Mehedinți au desfășurat 
o activitate preventivă la care au 
participat elevi ai Școlii Gimnaziale 
Nr. 15 din municipiul Drobeta Turnu 
Severin.

Scopul acţiunii l-a reprezentat 
creşterea gradului de informare 
a elevi lor pr iv ind r iscur i le ș i 
vulnerabilitățile în mediul online, 
precum și creșterea gradului de 
conștientizare a acestora cu privire 

la riscurile și consecințele asociate 
traficului și consumului de droguri, 
cât și consumului de alcool și tutun.

În cadrul activității s-au purtat 
discuții cu elevii atât pe tema 
siguranței pe rețelele de socializare, 
cât și în ceea ce privește riscurile 
asociate consumului de substanțe 
psihoactive, dar și consecințele sale: 
adoptarea unor comportamente 
distructive, alterarea relațiilor cu 
familia și prietenii, efecte nocive 
asupra sănătății etc., fiind transmise 
recomandări preventive.

Claudia GROSU
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ANUNT  VANZARE  LICITATIE  PUBLICA   
 
Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin  Directia Generala Regionala  a  

Finantelor  Publice  Craiova - Administraţia  Judeteana a Finanţelor Publice Dolj – Serviciul  
Colectare Executare Silita Persoane Juridice  organizează in data de 01.03.2023, ora 
11:00, LICITATIE (prima licitatie) pentru vanzarea unui numar de 660 vagoane marfa, 
proprietatea debitoarei  SOCIETATEA  NATIONALA DE TRANSPORT  FEROVIAR  DE  MARFA 
CFR-MARFA SA cu domiciliul fiscal in Bucuresti, bdul Dinicu Golescu, nr 38, sectorul 1, 
cod identificare fiscala 11054537,dosar executare 11053547/2023.       

Licitaţia  publica  se va desfasura în temeiul Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul A.J.F.P. DOLJ din 
Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 209.

Pentru informatii suplimentare (conditii participare, vizionare, depunere oferta, 
informatii din raportul de evaluare) va puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon:  
0251/402.244.   

Anunturile  integrale se afla postate pe www.anaf.ro, sectiunea Anunturi – Valorificare 
prin licitatie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscala: AJFP Dolj. 

Participantii la licitatia publica  sunt obligati sa respecte legislatia in vigoare referitoare 
la limitarea raspandirii infectarii cu noul coronavirus SARS-COV2. 

Am înlocuit cuvinte precum „abandon”, 
„bullying” și „defavorizat” cu unele ca 

„iubire”, „sprijin” și „împlinire”, în cadrul 
inițiativei CEZ, derulată în colaborare cu 

Fundația World Vision România
La finalul anului 2022, ne-am 

invitat partenerii de business să 
ni se alăture simbolic în sprijinirea 
unei inițiative CSR - lupta împotriva 
abandonului școlar și a bullyingului în 
școli. Astfel, timp de 2 luni:

- peste 1.400 de copii au participat 
la sesiuni de conștientizare asupra 
fenomenului de bullying și consiliere;

- 330 de elevi din județele Dolj 
și Vâlcea au beneficiat de 3.630 de 
mese calde și de sprijin la teme;

- 100 de părinți au participat la 
sesiuni de consiliere cu scopul de a 
crește gradul de conștientizare asupra 
importanței educației și a rolului activ 
pe care trebuie să îl aibă în viața 
copiilor lor.

Vocabularul faptelor bune s-a
derulat în perioada 05 decembrie
2022 - 31 ianuarie 2023
P l e c â n d  d e  l a  s t a t i s t i c i 

îngrijorătoare, inițiativa CEZ, derulată 
cu sprijinul Fundației World Vision 
România, s-a conturat în jurul 
scopului de a schimba cuvinte precum 
„abandon”, „bullying”, „defavorizat” 
cu unele ca „iubire”, „sprijin” și 
„împlinire”, în vocabularul copiilor 
vulnerabili din mediul rural.

Acțiunile au vizat:
- creșterea ratei de participare 

școlară și contribuirea la prevenirea 
și reducerea abandonului școlar 
pentru 330 de copii din ciclul primar, 
de la școlile din localitățile Rotărești, 
Pesceana și Stoilești - județul Vâlcea 
și școlile din Coțofenii din Dos și 
Grecești - județul Dolj.

Copiii au beneficiat de sprijin 
la teme și de activități de educație 
remedială menite să identifice și să 
rezolve lacunele lor, pentru cele 2 
materii principale, limba română și 
matematică.

Elevii au participat și la activități de 
educație non-formală, de dezvoltare a 
abilităților de viață, pe teme precum: 
autocunoaștere, stil de viață sănătos, 
educație financiară, învață să înveți și 
au beneficiat de mese calde.

- conștientizarea fenomenului de 
bullying, dar și a acțiunilor pe care 
copiii le pot întreprinde împotriva 
lui, fie că sunt victime sau martori ai 
acestui fenomen.

Activitățile au implicat o secțiune 
practică, în care copiii au pus în 
scenă un joc de rol, numit „În papucii 
celuilalt”, cu focus pe identificarea și 
verbalizarea tuturor sentimentelor 
apărute în aceste situații. În plus, cei 
peste 1.400 de copii au fost încurajați 
să dezvolte un comportament pozitiv, 
de integrare și incluziune față de 
colegii lor.

- implicarea activă a 100 de părinți 
în procesul de educație al copiilor lor, 
în identificarea semnelor de bullying, 
precum și a modului prin care pot lua 
atitudine împotriva acestui fenomen.

Ce schimbări am produs în urma 
implementării proiectului?
Vlad, 10 ani: „Eu cred că bullying-

ul este ceva grav! Nu trebuie să ne 
comportăm așa. Trebuie să fim buni 
unii cu ceilalți. Mi-a plăcut activitatea 
pentru că toți am înțeles cum se simte 
un copil atunci când ceilalți se poartă 
urât cu el”.

Maria, bunică, 60 ani: „Dacă noi, 
cei mari, acasă, ne certăm, ne batem, 
așa vor face și copiii noștri la școală 
sau în sat. Dar dacă noi îi învățăm 
să se comporte frumos cu ceilalți, 
fie că sunt copii sau oameni mari, 
așa vor crește. Trebuie să le oferim 
exemple bune pentru ca ei să se 
poarte frumos”.

Mai multe detalii despre campania 
derulată de către CEZ, și nu numai, 

pot fi regăsite pe platforma de CSR 
energiepentrubine.ro și pe pagina de 
Facebook dedicată.

Oricine poate da o mână de ajutor 
copiilor vulnerabili pentru a rămâne la 
școală, donând individual pe pagina 
World Vision România: https://
worldvision.ro/implica-te/persoane-
fizice/paine-si-maine/

Direcția Oameni și Brand
CEZ România
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Spital de psihiatrie, transformat 
în Centru de Zi

Fostul spital de psihiatrie din 
Sâmburești va fi transformat în Centru 
de Zi. Potrivit evenimentdeolt.ro, 
spitalul și-a închis porțile la începutul 
anilor ’90, însă a mai avut angajați 
până prin anul 1992, perioada în care 
a funcționat fiind de 15 - 20 de ani.

Transformarea se va face printr-un 
proiect derulat prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență - componenta 
C10 Planul Local. Investiția a primit 
finanțare și se ridică la peste 2 
milioane de lei, cu TVA inclusiv, iar 
fosta clădire, care are parter și etaj 
și o suprafață de aproape 880 metri 
pătrați, urmează a fi transformată 

într-un Centru de Zi.
„Am obținut finanțare pentru 

‘Reabilitare Spital Sâmburești’. După 
ani întregi de eforturi și zbateri, reușim 
să salvăm de la distrugere această 
clădire importantă a localității. Acest 
obiectiv este foarte important și 
pentru dezvoltarea socio-economică 
viitoare a Sâmbureștiului. Alături 
de salvarea satului Mănulești, prin 
construirea zidurilor de sprijin de la 
Rotea, și de viitoarea restaurare a 
Bisericii ‘Sfânta Maria’, reabilitarea 
spitalului este un obiectiv de investiții 
de suflet, nimeni necrezând că se vor 
realiza vreodată. Avem în lucru și alte 
proiecte importante care vor duce 
la dezvoltarea comunei noastre”, a 
declarat Iulian Preda, primarul din 
Sâmburești, potrivit sursei.

Controale pentru respectarea „Legii Laptelui”

Legea laptelui începe să aibă 
efecte și în Olt. Potrivit gazetanoua.
ro, Direcţia Sanitar Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Olt va 
verifica dacă specialitățile din grăsimi 
hidrogenate/vegetale sunt vândute 
doar în spaţii separate de produsele 
care conțin lapte autentic, astfel încât 
să nu se mai creeze confuzii. Decizia 
vine ca urmare a intrării în vigoare a 
Legii laptelui.

Inspectorii sanitar-veterinari, cei 
de la protecția consumatorilor și cei 
de la ANAF demarează o acțiune 
mixtă de verificare și informare a 
comercianților pentru a vedea dacă 
aceștia respectă Legea laptelui, care 
instituie obligativitatea separării la 
comercializare a produselor care 
conțin grăsimi hidrogenate/vegetale 
de cele care conțin lapte autentic.

„Agenților economici li se va aduce 
la cunoștință faptul că, produsele pe 
bază de lapte cu adaos de grăsimi și/
sau proteine, altele decât cele lactate, 

produsele alimentare/specialitățile 
din grăsimi hidrogenate/vegetale pot 
fi comercializate într-un spaţiu de 
prezentare și vânzare bine delimitat, 
pe rafturi separate faţă de laptele 
şi produsele lactate autentice, cu 
informarea explicită către cumpărător 
a conţinutului acestor produse.

De asemenea, se va verifica 
modul de etichetare și prezentare a 
produselor alimentare în locul în care 
sunt expuse, precum și alte informații 
oferite în legătură cu acestea, prin 
orice mijloc de informare în masă, 
care nu trebuie să inducă în eroare 
consumatorii”, transmite DSVSA Olt.

Prevederile se aplică și în cazul 
meniurilor și rețetelor mâncărurilor, 
produselor de patiserie, de pizzerie, 
de fast-food și de cofetărie și al 
produselor culinare din alimentația 
publică la prepararea cărora s-au 
utilizat produse pe bază de lapte cu 
adaos de grăsimi și/sau proteine, 
altele decât cele lactate.

Meniurile unităților de alimentație 
publică vor menționa toate produsele 
lactate fabricate cu grăsimi și/sau 
proteine, altele decât cele lactate, 
folosite ca atare sau în combinații sau 
ca ingrediente în produsele de bază 
folosite în rețete.

„La finalizarea acțiunilor de 
informare la fața locului, medicii 
veterinari oficiali, în colaborare cu 
inspectorii ANPC și ANAF, dacă vor 
identifica neconformități legate de 

aplicarea Legii nr. 307/2022, vor 
stabili măsuri și termene cât mai 
scurte pentru conformare.

În situația în care se vor depista 
abater i  grave se va d ispune 
suspendarea activității unității 
respective până la remedierea 
deficiențelor, se vor aplica sancțiuni 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 307/2022”, mai transmite DSV Olt, 
potrivit sursei.

Alexandru NICA

Amenzi pentru 
nerespectarea normelor 

igienico-sanitare
Polițiștii olteni au aplicat marți 

amenzi de peste 66 de mii de lei 
mai multor societăți comerciale care 
nu au respectat normele igienico-
sanitare. Oamenii legii au aplicat 5 
astfel de sancțiuni, iar controalele 
vor continua în următoarea perioadă.

„Marți, 14 februarie 2023, poliţiştii 
din cadrul Poliției Municipiului Slatina 
- Biroul Ordine Publică, împreună cu 
reprezentanți ai Direcției de Sănătate 
Publică și ai Direcției Sanitar Veterinare 
și pentru Siguranța Alimentelor Olt 
au desfăşurat o acţiune pentru 
verificarea normelor igienico-sanitare 
ale societăților comerciale.

Activitățile de control au fost 
efectuate în intervalul orar 09:00 

- 14:00 și au vizat societățile 
comerciale din municipiul Slatina, 
care au ca obiect de activitate 
c ome r c i a l i z a r e a  p r odu se l o r 
alimentare și nealimentare.

În cadrul activităţilor desfăşurate, 
ca urmare a deficiențelor constatate, 
echipele de control au aplicat 5 
sancţiuni contravenţionale, în valoare 
totală de 66.000 de lei.

De asemenea,  ca  măsură 
comp lementară  a  aba te r i l o r 
constatate, inspectorii din cadrul 
Direcției de Sănătate Publică Olt au 
dispus suspendarea activității pentru 
două societăți comerciale”, potrivit 
IPJ Olt. 

Alexandru NICA
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Documente „din viața lui Brâncuși”, 
la Craiova

Peste 40 de documente relevante 
pentru capi to le esenț ia le d in 
parcursul „Părintelui sculpturi i 
moderne” - multe cu o vechime de 
peste 120 de ani și rămase până în 
prezent inaccesibile publicului larg - 
pot fi studiate în premieră, începând 
de marți, în cadrul expoziției-
eveniment „Din viața lui Brâncuși”, 
organizate la sediul Secției de 
Istor ie-Arheologie a Muzeului 
Olteniei Craiova.

Po t r i v i t  r e p r e z e n t a n ț i l o r 
Consil iului Județean (CJ) Dolj, 
proiectul fără precedent, rezultat 
al colaborări i  între special ișt i i 
instituției muzeale și cei ai Serviciului 
Județean Dolj al Arhivelor Naționale 
ale României (ANR), reușește să 
aducă în lumină cereri scrise și 
semnate de Constantin Brâncuși, 
acte notariale și administrative, 
schițe arhitecturale, distincții ori 
certificate, majoritatea concentrate 
în intervalul 1895 - 1905, toate 
având un rol covârșitor pentru o mai 
bună înțelegere a ascensiunii celui 
mai cunoscut sculptor român.

„Ceea ce ne-am propus pentru 
acest an a fost ca evenimentele 
consacrate aniversării lui Constantin 
Brâncuși să nu mai ocupe doar o zi, 
ci să pregătim o întreagă săptămână 
dedicată marelui sculptor. Am 
decis să fondăm această tradiție 
în condițiile în care, în 2022, am 
finalizat și am deschis pentru publicul 
larg Centrul «Constantin Brâncuși», 
din vecinătatea Muzeului de Artă, 
un obiectiv unic în lume. Dorim ca, 
an de an, întreaga săptămână care 
precedă Ziua Națională «Brâncuși» 
să f ie marcată de manifestări 
culturale.

Aceas tă  ed i ț i e  inc lude  12 
astfel de evenimente, reunite sub 
titulatura «Brâncuși. Al lumii» și 
organizate de instituțiile culturale 
subordonate și partenere Consiliului 
Județean. Ea s-a deschis ieri, cu 
vernisaje precum cel de la Centrul 
«Constantin Brâncuși», și se va 
încheia tot acolo, duminică, printr-
un simpozion onorat de participarea 
unor specialiști renumiți. Expoziția pe 
care o lansăm astăzi oferă publicului 
pentru prima dată posibilitatea de a 
lua contact cu o serie de documente 

inedite ș i  const i tuie un reper 
important pe parcursul săptămânii 
pe care o dedicăm memoriei celui 
mai cunoscut sculptor român”, a 
precizat președintele Consiliului 
Județean (CJ) Dolj, Cosmin Vasile.

La vernisajul expoziției „Din 
viața lui Brâncuși” au mai participat 
vicepreședintele CJ Mihai Neațu, 
prefectu l  județu lu i  Dol j ,  Dan 
Diaconu,  d i rectoru l  Arh ive lor 
Naționale ale României, dr. Cristian 
Anița, directorul Muzeului Olteniei 
Craiova, dr. Florin Ridiche, și șefa 
Serviciului Județean Dolj al ANR, dr. 
Mihaela Dudu.

Dintre documentele expuse 
la  sed iu l  Sec ț ie i  de  Is to r ie -
Arheologie a Muzeului Olteniei, se 
disting certificatul prin care i se 
confirmă naționalitatea română lui 
Constantin Brâncuși (1895), medalii 
sau mențiuni onorifice obținute 
de sculptor pentru lucrările sale 
(1900), planul de amplasare pentru 
Ansamblul Monumental din Târgu 
Jiu, întocmit de arhitectul Iancu 
Atanasescu, solicitări înaintate de 
Constantin Brâncuși autorităților 
doljene în vederea acordării burselor 
și ajutoarelor de studiu, precum și 
acte ce atestă susținerea financiară 
care i-a fost oferită de Consiliul 
Județean, prefectul județului Dolj 
și Epitropia Bisericii Madona Dudu, 
din Craiova.

„Zborul - de la Da Vinci 
la Brâncuşi”
Arhitectul italian Oreste Ruggiero 

a fost prezent, prin intermediul 
unei filmări, în cadrul conferinţei 
internaţionale „Zborul - de la Da Vinci la 
Brâncuşi”. La eveniment au participat 
reprezentanți ai administrației locale, 
precum vicepreședintele Consiliului 
Județean (CJ) Dolj, Mihai Neațu, sau 
managerulul Bibliotecii Aman, Lucian 
Dindirică.

Evenimentul a strâns sute de 

oameni care au avut posibilitatea 
să vadă fotografi i  inedite din 
Fondul Arhivelor Diplomatice ale 
Ministerului Afacerilor Externe. 
Manifestarea a continuat și miercuri, 
la Muzeul de Artă din Craiova şi la 
Centrul „Constantin Brâncuşi”, 
gazda evenimentelor „Brâncuşi şi 
prietenii săi”, activitate cultural-
educativă destinată elevilor, şi 
„Constantin Brâncuşi, între pământ 
şi cer pe calea sufletelor”, o proiecţie 
de film documentar şi dezbatere.

PUBLICITATE
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DSU: 22 de localităţi din 5 judeţe, 
afectate de cutremur

Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență a prezentat, 
miercuri dimineaţă, ultimul bilanţ al 
cutremurului de 5,7 înregistrat în 
cursul zilei de marţi, precizând că s-au 
înregistrat efecte în 22 de localităţi din 
cinci judeţe: Gorj, Dolj, Hunedoara, 
Mehedinţi şi Vâlcea.

„ C e a  m a i  m a r e  p a r t e  a 
problemelor medicale semnalate 
au vizat atacuri de panică în rândul 
a nouă persoane, patru persoane 
din judeţul Gorj au prezentat 
traumatisme provocate de diverse 
elemente de construcţie, f i ind 
transportate la spital, iar o persoană 
a rămas blocată în lift, într-un bloc 
din municipiul Târgu Jiu şi a fost 
extrasă de echipajele de intervenţie”, 
potrivit Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă (DSU).

Ca urmare a căderilor de obiecte 
de pe clădiri, au fost avariate şase 
autoturisme în Târgu Jiu.

Pe Def i leul J iu lui  au căzut 
stânci care au fost îndepărtate de 
reprezentanţii Drumurilor Naţionale.

„În judeţul Gorj, în municipiul 
Târgu Jiu au fost semnalate avarii 
reprezentate de fisuri în pereţi, 
desprinderi ale unor elemente de 
construcţie la 48 imobile, din care 
20 case de locuit, 15 blocuri, două 
biserici, un spaţiu comercial, trei 
obiective economice, şapte sedii de 
instituţii prezintă fisuri, crăpături, 
tencuială căzută şi elemente de 
construcţie căzute sau în pericol să 
cadă”, arată DSU.

De asemenea, au mai fost 
semnalate avarii uşoare la mai multe 
coşuri de fum de la unele blocuri de 
locuit din zona Debarcader din Târgu 
Jiu.

Efecte au fost înregistrate în alte 
zece localităţi din judeţ, respectiv 
Bumbeşti-Jiu, Rovinari, Tismana, 
Arcani, Băleşti, Godineşti, Bâlteni, 
Stejari, Leleşti, Albeni care au constat 
în fisuri la diferite corpuri de clădire, 
la acoperişuri, la coşuri de fum etc. O 
altă zonă afectată de undele seismice 

a fost judeţul Hunedoara unde au fost 
identificate, de asemenea, efecte în 
şapte localităţi, ce au constat în fisuri 
la diferite corpuri de clădire, scări de 
bloc sau balcoane.

„Până la acest moment, nu au 
fost identificate situaţii care să 
pună în pericol viaţa cetăţenilor, în 
zonele unde seismul a fost resimţit”, 
precizează DSU.

De  asemenea ,  ech ipa je l e 
operat ive,  autor i tăţ i le  loca le 
şi celelalte instituţii implicate în 
gestionarea acestei situaţii continuă 

să desfăşoare misiuni în teren, în 
scopul identificării soluţiilor optime 
pentru revenirea în cel mai scurt timp 
la starea de normalitate. În cazul 
seismelor, sistemul RO-ALERT nu va 
difuza notificări, anterior declanşării 
acestora, subliniază DSU. Ulterior 
producerii cutremurului, în cazul în 
care acesta generează consecinţe 
grave, vor putea fi difuzate mesaje 
de avertizare a populaţiei, cu măsuri 
de protecţie adecvate, cum ar fi 
puncte de distribuţie a ajutoarelor 
de urgenţă.

Cum nasc femeile în Târgu Jiu: 
„Acum să te văd dacă ești în stare să împingi. 

Că de urlat și plâns ești bună”
Angela este o proaspătă mămică 

care a ales să nască la Spitalul 700 
din Târgu Jiu. Aceasta spune că a 
fost tratată cu indiferență și lipsă 
de respect, că i s-au adresat vorbe 
jignitoare și că nu a avut parte de 
niciun fel de ajutor în travaliu, potrivit 
totuldespremame.ro.

„Mă numesc Angela. Am 31 de ani 
și în urmă cu două luni am devenit 
mămică pentru prima dată. Am avut 
cea mai ușoară sarcină, a fost totul 
perfect și îmi imaginam că și nașterea 
va fi la fel de ușoară.

În data de 12 noiembrie, la 00:15, 
au început durerile. Nu am pierdut 
dopul gelatinos, așa că nu m-am 
grăbit să merg la spital. Mergeam la 
baie din 10 în 10 minute, pentru că 
aveam dureri și senzația constantă că 
trebuie să urinez. Pe la 4 dimineața 
nu am mai rezistat cu durerile și am 
plecat la spital cu soțul.

Eram pregătită să fiu tratată 
cu indiferență, pentru că în orașul 

nostru toată lumea știe că e mai bine 
să nu mergi la spital când nu ești 
chiar grav. Mi s-a spus că nu sunt încă 
dilatată pentru naștere și că bebelina 
este prea mică. Cu toate că aveam 41 
de săptămâni de sarcină, fetița părea 
de 36 de săptămâni. M-au tratat ca 
pe o femeie care nu s-a interesat de 
sarcină, cu toate că aveam un dosar 
de sarcină complex, cu analize și 
morfologii.

La schimbul de tură, am constatat 
că doamna doctor ginecolog era o 
persoană foarte rece și nepăsătoare. 
Moașa, de asemenea. Am insistat 
să îmi facă injecție pentru dilatare 
și am fost refuzată, pe motiv că nu 
sunt dilatată deloc și că durerile pe 
care le am nu sunt dureri de naștere. 
Până pe 13 noiembrie la ora 02:00, 
când am mers din nou plângând la 
moașă și i-am spus că nu mai pot 
de durere, am fost lăsată în salon 
singură, în agonie, fără nici măcar 
o perfuzie sau o injecție, în afară de 

un No-spa”.

„Acum să văd dacă ești în stare 
să împingi, că de urlat și de 
plâns ești bună!”
„La ora 02:00, moașa m-a urcat 

pe capră, mi-a rupt apa și mi-a spus: 
„Acum să văd dacă ești în stare să 
împingi, că de urlat și de plâns ești 
bună!”. Mi-a spus să stau întinsă în 
pat și când îmi va veni să împing, să 
o fac. În 10 minute eram complet 
dilatată și m-au dus în sala de nașteri 
unde, după 10 minute de împins, 
am făcut cunoștință cu iubirea vieții 
mele, o fetiță de 2,640 kg și 49 de 
cm.

Tot chinul a meritat, dar cred cu 
tărie că dacă aș mai face un copil, 
probabil că aș opta pentru alt spital și 
pentru cezariană. Acum suntem bine 
amândouă, dar la spitalul acesta voi 
merge doar dacă nu am alternativă. 
Nota 2 pentru angajații de acolo. Cu 
foarte mici excepții!”.

Ce spune conducerea 
spitalului!
„O plângere oficială adresată 

conducerii secției sau spitalului 
nu avem, mama nu și-a dat decât 
prenumele în postarea respectivă. 
Este mai greu de identi f icat. 
Conducerea unității a discutat cu 
domnul doctor șef al secției și cu 
asistenta șefă, iar doamna director 
de îngrijiri a discutat cu moașa șefă 
de la Blocul de nașteri. Tuturor 
li s-a transmis că nu este permis 
să vorbească urât cu pacienții, 
că trebuie să aibă grijă la felul 
în care se comportă cu pacienții 
și aparținătorii. În cursul anului 
2022, la SJU Târgu Jiu s-au născut 
968 de copii, 517 mame au ales 
nașterea naturală și 451 operația de 
cezariană. În cursul lunii ianuarie 
2023 am avut 69 de nașteri, dintre 
care 38 naturale”.

Claudia GROSU
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HOROSCOP
Exista pposibilitatea sa 

simti o anumita tensiune fara 
sa stii de ce. Acest sentiment 
de conflict poate face dificila 
abordarea oricarui lucru sau 
oricarei prsoane intr-o maniera 
rationala. 

Ai putea sa te simti putin 
confuz azi. Poate ca te-ai 
rasfatat prea mult aseara. Cu 
toate acestea, unele apeluri 
telefonice interesante ar putea 
sa te bucure, poate o veste 
buna de la un prieten sau coleg.

Ar fi indicat sa incerci sa nu 
te comporti ca si cum ai avea toate 
raspunsurile in aceasta zi. Aceasta 
atitudine nu te va duce nicaieri. Ar 
fi bine sa iti amintesti ca toata lumea 
pe care o intalnesti astazi are ceva 
de invatat.

Nu este posibil sa aprobi 
neaparat comportamentul 
oamenilor din jurul tau , dar 
asta nu inseamna ca trebuie 
sa iti faci viata mizerabila. 
Incearca sa f i i  mai  mult 
acceptat de ceilalti. 

Este important ca in aceasta zi 
sa fii pe picioarele tale si sa incerci 
sa actionezi rapid pentru a putea 
ramane in echilibru. Un ingredient 
simplu, dar necesar pentru aceasta 
zi este un mic dejun bogat in 
vitamine. 

Combaterea lucrurilor care 
necesita o concentrare destul 
de ridicata iti va da batai de 
cap. Aceasta este ziua potrivita 
pentru a face anumite treburi, 
comisioane sau orice fel de 
activitate fizica. 

Daca comunicarea a fost 
dificila pentru tine in trecut, 
astazi vei observa lucrurile 
altfel. S-ar putea sa ai o 
intelegere mai profunda fata 
de motivele celorlalti, fiindu-
ti mai usor sa te ocupi de ele. 

O amintire, un vis, o 
viziune sau o meditatie ar 
putea declansa o invazie de 
energie spirituala. Ca rezultat, 
ai putea dori sa iti notezi 
experientele in carnet, astfel 
incat sa nu le uiti.

Exista posibilitatea sa te 
intrebi de ce detii controlul asupra 
multor parti din viata ta, dar nimic 
nu pare sa fie asa cum ti-ai dori 
cand vine vorba de dragoste? 
Renunta la ideea ca esti nevrednic 
de iubire. 

Astazi exista posibilitatea sa 
ai mici probleme de sanatate ce 
te vor impiedica sa faci anumite 
sarcini care le aveai programate. 
Ar fi indicat sa mergi la un 
control pentru a fi sigur ca aceste 
probleme nu sunt grave. 

Este important sa fii mai 
sensibil fata de sentimentele 
altora astazi si sa fi i mai 
vulnerabil decat de obicei. 

Ar trebui sa faci tot ce 
poti pentru a nu deveni o 
victima.

Astazi ar trebui sa iti 
pui o multime de intrebari 
importante. Universul te va 
impinge spre o calatorie de 
auto-descoperire. Daca vei 
rezista, nu vei avea o stare 
foarte buna. 

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 Parlamentul României 
13:00 Oamenii şi legea 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Akzente 
16:55 Mic portret de 
  mari romance 
17:00 Profesioniştii... 
  cu Eugenia Vodă 
17:55 Zi de zi
18:00 Shakespeare şi
   Hathaway: 
  detectivi particulari 
18:55 Dincolo de alb şi negru 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 O catastrofă nu 
  vine niciodată singură 
23:00 Soția perfectă 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare şi 
  Hathaway:   
  detectivi particulari 
01:55 O catastrofă nu 
  vine niciodată singură (R)
03:25 Sport (R)
03:40 Dincolo de alb şi negru
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)
06:55 Imnul României

08:20 Stă să plouă cu 
  chiftele (AG)
09:50 Tânărul Sheldon 
10:10 Spencer (AP12)
12:05 Sherlock Holmes (AP12)
14:10 Sherlock Holmes: 
  Jocul umbrelor (N15)
16:15 Îngerul din bradul 
  de Crăciun (12)
17:40 Regele Richard: 
  Crescând campioni (AG)
20:00 Austenland (12)
21:35 Johnny vs 
  Amber Ep.2(12)
22:25 11 lovituri 
23:15 Fără mișcări 
  bruște (18)
01:10 Milkshake exploziv (N15)
03:00 Trebuie să crezi (12)
04:35 Îngerul din bradul 
  de Crăciun (12)
06:00 Regele Richard: 
  Crescând campioni (AG)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:30 Războiul depozitelor 
08:30 Ridiculozaurii 
09:30 M.A.S.H. 
10:30 Familia Bundy 
11:30 Seinfeld 
12:30 Faze tari şi minte multă 
13:00 Ce spun românii 
14:00 Războiul depozitelor 
15:00 Ridiculozaurii 
16:00 M.A.S.H. 
16:30 Magazin UEFA
17:00 Handbal Feminin: CSM
   București - CS Măgura
   Cisnadie
19:00 Aşii amanetului 
19:45 UEFA Europa League: 
  FC Barcelona Manchester
   United FC
22:00 UEFA Europa Conference
   League : Lazio CFR Cluj
00:00 UEFA Europa League: FC 
  Barcelona Manchester
   United FC (R)

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

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Amintiri (12)
04:00 Focus 
05:30 Doar pentru iubire (AP)
06:30 Primii castiga - 
  quiz show 

07:45 Start Show (R)
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Baronii (AP)
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 Iubirea invinge 
21:00 Lupul de mare 
23:00 Machete: Ucigaș 
  meseriaș (15)
01:15 Poama acră 
03:15 Albumul Naţional 
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 
14:00 Mașini de milioane 
15:00 Frații Diesel 
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 Comori arhitecturale
   recuperate 
22:00 Comori 
  restaurate 
23:00 Vânătorii 
  de artefacte 
23:30 Bogății ascunse 
  în magazii 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
01:00 Indigenii din Alaska 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 

HBO EUROSPORT

07:30 Snooker: Seria Home
   Nations - Openul galez 
09:30 Biatlon: Campionatul
  Mondial Oberhof 
10:15 Schi alpin: Campionatul
   Mondial Courchevel 
13:00 Biatlon: Campionatul 
  Mondial Oberhof 
14:15 Schi alpin: Campionatul 
  Mondial Courchevel 
16:00 Biatlon: Campionatul 
  Mondial Oberhof 
17:15 Snooker: Seria Home
   Nations - Openul galez 
19:00 Schi alpin: Campionatul
   Mondial Courchevel 
20:15 Biatlon: Campionatul
   Mondial Oberhof 
20:45 Snooker: Seria Home 
  Nations - Openul galez 
00:55 Minutul 
01:00 Ciclism: Seria Pro -  
  Turul Andaluziei

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 Extemporal 
  la dirigenție (AP)
03:00 Casa 
  iubirii (R)
05:00 Știrile Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

08:15 Napoleon Dynamite (AP)
10:15 La bloc 

12:30 Inimă dulce (AP)
14:15 Nota perfectă (AP)
16:15 Nunta mea preferată
18:15 La bloc 
20:30 Asediați la domiciliu (12)
22:15 Focul la ei (15)
00:00 Pestele ucigas (15)
01:45 Asediați la domiciliu (12)
03:30 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 Lia – soţia 
  soţului meu
23:00 Observator 
23:30 America 
  Express – 
  Drumul Aurului (R)
03:00 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 Las 
  fierbinți (12)
22:30 Şef sub 
  acoperire 
00:00 Ştirile Pro Tv 
00:30 Intrusul (15)
02:30 Lecţii de viaţă (R)
03:15 Vorbeşte lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane 

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

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

23.02

09:00 - 17:00 PTA CAP Seaca de Câmp -  circ. JT nr. 1+2Seaca de 
Câmp

09:00 - 17:00 PT 473 - CAP Palilula, PT 471 - Dispensar Palilula, PT 472 - 
Şcoală Palilula, PT 474 - sat Cârligei, PT 331 - sat Bucovăţ, 
PTCZ 385 - Avicola Bucovăţ, PT terţi: PTA 720 Gospodăria 
de Apă Bucovăţ

Bucovăţ

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:

23.02 PTCZ Magazin Cozia, PTCZ Uzina Rm.VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

08:00 - 18:00

09:00 - 17:00 PT 497 - cart. Corniţoiu, străzile: Dacia nr. 60, 
Constantin Brâncoveanu, Lic. Tehnologic George 
Bibescu

Craiova

19.02
PTA Olteni 1, PTA Olteni 3, PTA Olteni 4, PTAB 
Olteni 5, PTAB Olteni 6, PTA Mobilă Olteni (terţ), 
PTA Gară Bujoreni (terţ)Bujoreni09:00 - 15:00

09:00 - 17:00 PT 448 - cart. Brazda lui Novac, Dacia, zona blocurilor: U 
8, U1 - U11, F3, str. Corniţoiu, bl. 99

Craiova

09:00 - 17:00 PTA DIA PredeştiPredeşti

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

09:00 - 17:00 PTA 1 Suharu, PTA Viorica (Deznăţui), PTA 1 
Gubaucea, PTA 2 Gubaucea, PTA 1 Bucovicior, PTA 2 
Bucovicior, PTA 1 Bechet (Orodel)

Vela, 
Orodel

09:00 - 17:00 PTA 1 Sfârcea - integralBraloştiţa

20.02

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

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

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 2 Breasta - circ. JT nr. 2+4Breasta
09:00 - 17:00 PTCZ 3 Textila Calafat, PTCZ 4 Textila CalafatCalafat

Tâlhar prins de un poliţist aflat în timpul 
liber, în Craiova

Răducan Alexandru, poliţist în 
cadrul Secţiei 1 Poliţie Craiova, a 
prins în flagrant delict, un bărbat de 
36 de ani, din comuna Răcarii de Jos, 
în timp ce sustrăgea scule şi unelte 
dintr-un garaj situat pe strada Fluturi, 

din municipiul Craiova. Agentul se afla 
în timpul liber, dar acest lucru nu l-a 
oprit să acţioneze.

Tâlharul a opus rezistenţă la 
somaţiile poliţistului şi a fost imobilizat 
până la sosirea patrulei de ordine 
publică, fiind ulterior condus la sediul 
Secţiei pentru audieri.

„Cu ocazia cercetării la faţa 
locului s-a stabilit că au fost sustrase 

mai multe bunuri (foarfecă electrică, 
cric, flexuri, redresor, truse de scule, 
bormaşină, catalizator), ce se aflau 
depozitate în interiorul garajului, 
precum şi alte bunuri ce se aflau 
depozitate în saci, fiind recuperate 
în totalitate. În baza probatoriului 
administrat, poliţiştii Secţiei 1 Poliţie 
Craiova l-au reţinut pe bărbat, 
pentru 24 de ore, sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de tâlhărie 
calificată, fiind introdus în Centrul 
de Reţinere şi Arestare Preventivă 
din cadrul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Dolj”, informează IPJ Dolj.

Zilele de 6 şi 7 ianuarie, 
libere prin lege

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, 
miercuri, un proiect de lege iniţiat 
de PSD care prevede ca zilele de 6 
şi 7 ianuarie, Sărbătoarea Botezului 
Domnului şi Soborul Sfântului Proroc 
Ioan Botezătorul, să fie declarate zile de 
sărbătoare legală în care nu se lucrează.

Proiectul a fost adoptat şi de 
Senat, iar Camera Deputaţilor este 
for decizional în acest caz.

În prezent românii beneficiază de 
15 zile libere legale:

- 1 şi 2 ianuarie (prima şi a doua 
zi de Anul Nou)

-  24 ianuar ie  (Z iua Un i r i i 
Principatelor Române)

- 22 aprilie (Vinerea Mare):
- 24 şi 25 aprilie (Paştele ortodox)
- 1 mai (Ziua Muncii)
- 1 iunie (Ziua Copilului)
- 12 şi 13 iunie (prima şi a doua 

zi de Rusalii)
- 15 august (Adormirea Maicii 

Domnului)
- 30 noiembrie (Sfântul Andrei)
- 1 decembrie (Ziua Naţională a 

României)
- 25 şi 26 decembrie (prima şi a 

doua zi de Crăciun).
Vera IONESCU
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Din ring, pe platourile de filmare!
Campionul mondial de la Kempo, 

Yani Zaharia, a dat lovitura și în 
cinematografie. Luptătorul este 
protagonist în două seriale total 
diferite.

Yani Zaharia, multiplu campion 
mondial la Kempo și unul dintre cei 4 
copii ai șefului Federației de Kempo, 
Amatto Zaharia, și-a descoperit 
talentul actoricesc!

C e l  m a i  r e c e n t  p r o i e c t 
cinematografic la care ia parte este 
serialul Clanul.

„Am trecut cu brio toate probele 
lor și mi-au zis că dau foarte bine 
pe sticlă și așa mi-am făcut intrarea 
în Clanul” - Yani Zaharia, campion 
mondial, european și național la 
Kempo.

Sportivul a văzut pe pielea lui cât 
de grea este viața de actor.

„În fiecare zi mă trezeam la 4, 
5 dimineața, mă pregăteam și la 
7 eram pe platourile de filmare. 
Începeam să filmăm și nu știam 
când se va termina pentru că la o 
secvență de 3, 4 secunde, filmezi 5-6 
ore” - Yani Zaharia, campion mondial, 
european și național la Kempo.

Joacă și într-un serial pe Disney
Yani va mai apărea și într-o 

producție Disney Channel, care va 
avea premiera anul acesta.

„Primul serial în care am apărut 
se numește «We were the lucky 

ones» și va fi difuzat pe Disney 
Channel. Îmi place foarte mult” - Yani 
Zaharia, campion mondial, european 
și național la Kempo.

Sportivul vrea să continue 
cu actoria.
„Voi merge la cât mai multe 

castinguri, să pot să încerc să apar în 
cât mai multe filme și seriale” - Yani 
Zaharia, campion mondial, european 
și național la Kempo.

După filmări, Yani își face timp și 
pentru antrenamentele de la Kempo.

„Pe la 8 seara ajung acasă, îmi 
pregătesc geanta și merg la sală. E 
greu, dar așa cum am îmbinat toate 
celelalte lucruri pe care le-am făcut 
în viață cu sportul așa voi îmbina 
și actoria” - Yani Zaharia, campion 
mondial, european și național la 
Kempo.

În mai va relua competițiile 
de kempo
Anul trecut în noiembrie, la Miami, 

la Pan American Internationals, 
Yani a suferit o fractură la osul 
orbital meridian. Timp de 6 luni 
doctorul i-a interzis să mai participe 
la concursurile de Kempo.

„Tot t impul ascult sfaturi le 
medicului și pe ale tatălui meu. 
Sunt tânăr și am tot timpul să lupt, 
sănătatea este cea mai importantă. 
Eu mă pregătesc intens și începând 

cu 1 mai voi putea participa din 
nou la competițiile sportive” - Yani 
Zaharia, campion mondial, european 
și național la Kempo.

Va scoate o a doua piesă
În urmă cu doi ani, Yani a lansat 

o piesă „Ola mami” și nu vrea să se 
oprească aici.

„Urmează să lansez o altă piesă. 
Am vorbit cu cei de la studioul 

unde iau lecții de canto și mi-au 
pregătit o piesă frumoasă” - Yani 
Zaharia, campion mondial, european 
și național la Kempo.

Talentul muzical este o moștenire 
de familie. În tinerețe, tatăl său, 
Amatto Zaharia, a fost solistul și 
chitaristul unei formații, iar băiatul 
cel mare, David, a fost toboșar într-o 
trupă de heavy metal.

SPORTS NET
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91 de sportivi din 17 țări concurează 
la Cupa Mondială de Sărituri cu 

Schiurile de la Râșnov
91 de sportivi din 17 țări, 43 de 

fete și 48 de băieți, vor concura 
la Cupa Mondială de Sărituri cu 
Schiurile (FIS Ski Jumping World 
Cup), care se desfășoară în perioada 
16-19 februarie 2023 la Complexul 
Olimpic pentru Sporturi de Iarnă din 
Valea Cărbunării, Râșnov.

Țările reprezentate în etapa de 
Cupă Mondială de la Râșnov sunt 
Austria, Bulgaria, China, Cehia, 
Finlanda, Franța, Germania, Italia, 
Japonia, Kazahstan, Norvegia, 
Polonia, România, Slovenia, Elveția, 
Turcia, Ucraina și Statele Unite.

În cele patru zile de competiție, 
la Râșnov se vor desfășura patru 
probe: două etape de individual 
fete, o etapă de individual băieți și 
o etapă de Super Team.

Pentru prima oară în România, 
conform noului regulament FIS, 
trei dintre cele patru probe vor 
avea loc pe nocturnă pentru a spori 
popularitatea acestui sport, astfel 
încât întrecerile să se desfășoare 
pe timp de seară, ora preferată de 
spectatori.

„Ne bucurăm foarte mult că 
România se numără printre țările 
care găzduiesc etape de Cupă 
Mondială, cea mai importantă 
competiție la nivel mondial atunci 
când vine vorba despre sărituri 
cu schiurile. Asta înseamnă că 
Federația Internațională de Ski a 
văzut și a apreciat capacitatea de 
organizare a României, a Primăriei 
Râșnov, Consiliului Județean Brașov, 
a voluntarilor, partenerilor și tuturor 
celor care ne sprijină în tot ceea 
ce înseamnă organizarea și buna 
desfășurare a acestei competiții”, 
a declarat Puiu Gaspar, Secretar 
General al Federației Române de 
Schi-Biatlon.

Sportivii care vor participa la 
probele masculine sunt:

Phillip Aschenwald (Austria), 
Clemens Aigner (Austria), Julijan 
Smid (Austria), Jonas Schuster 
(Austria), Markus Rupitsch (Austria), 
Andre Fussenegger (Austr ia), 
Timon-Pascal Kahofer (Austria), 
Weijie Zhen (China), Qiwu Song 
(China), Roman Koudelka (Cehia), 
Radek Rydl (Cehia), Stephan Leyhe 
(Germania), Andreas Wellinger 
(Germania), Karl Geiger (Germania), 

Markus Eisenbichler (Germania), 
Cobstantin Schmid (Germania), 
Philipp Raimund (Germania), Alex 
Insam (Italia), Francesco Cecon 
(Italia), Taku Takeuchi (Japonia), 
Keiichi Sato (Japonia), Sabirzhan 
Muminov (Kazahstan), Sergey 
Tkachenko (Kazahstan), Daniel 
Andre Tande (Norvegia), Joacim 
Oedegaard Bjoereng (Norvegia), 
Bendik Jakobsen Heggli (Norvegia), 
Kristoffer Eriksen Sundal (Norvegia), 
Jan Habdas (Polonia), Tomasz Pilch 
(Polonia), Kacper Juroszek (Polonia), 
Mac ie j  Kot  (Po lon ia) ,  Dan ie l 
Andrei Cacina (România), Mihnea 
Alexandru Spulber (România), 
Andrei Feldorean (România), Nicolae 
Sorin Mitrofan (România), Rok 
Masle (Slovenia), Maksim Bartolj 
(Slovenia), Matija Vidik (Slovenia), 
Zak Mogel (Slovenia), Ziga Jelar 
(Slovenia), Simon Ammann (Elveția), 
Dominik Peter (Elveția), Fatih Arda 
Ipcioglu (Turcia), Muhammed Ali 
Bedir (Turcia), Yevhen Marusiak 
(Ucraina), Vital iy Kalinichenko 
(Ucraina), Casey Larson (Statele 
Unite), Andrew Urlaub (Statele 
Unite).

Sportivele care vor participa 
la probele feminine sunt: Eva 
Pinkelnig (Austria), Jacqueline 
Seifriedsberger (Austria), Julia 
Muehlbacher (Austria), Qingyue 
Peng (China), Liangyao Wang 
(China), Ping Zeng (China), Xueyao 
Li (China), Qi Liu (China), Julia 
Kykkaenen (Finlanda), Julia Clair 
(Franța), Josephine Pagnier (Franța), 
M iche l le  Goebe l  (Germania) , 
Agnes Reisch (Germania), Juliane 
Seyfarth (Germania), Pia Lilian 
Kuebler (Germania), Josephin 
Laue (Germania), Lia Boehme 
(Germania),  Mart ina Zani tzer 
(Italia), Noelia Vuerich (Italia), Lara 
Malsiner (Italia), Jessica Malsiner 
(Ital ia), Yuka Seto (Japonia), 
Ringo Miyajima (Japonia), Yuki 
Ito (Japonia), Nozomi Maruyama 
(Japonia), Thea Minyan Bjoerseth 
(Norvegia), Eirin Maria Kvandal 
(Norvegia), Anna Odine Stroem 
(Norvegia), Alessia Mîțu-Cosca 
(România), Delia Anamaria Folea 
(România), Andreea Diana Trîmbițaș 
(România), Daniela Haralambie 
(România), Ema Klinec (Slovenia), 

Maja Vtic (Slovenia), Nika Prevc 
(Slovenia), Katra Komar (Slovenia), 
Ajda Kosnjek (Slovenia), Tinkara 
Komar (Slovenia), Josie Johnson 
(Statele Unite), Annika Belshaw 
(Statele Unite), Samantha Macuga 
(Statele Unite), Paige Jones (Statele 
Unite), Anna Hoffmann (Statele 
Unite).

Programul Cupei Mondiale 
de Sărituri cu Schiurile
Joi, 16 februarie
14:00 - Antrenament oficial fete
16.00 - Calificări fete
Vineri, 17 februarie

10:00 - Antrenament oficial 
băieți

15:00 - Săritură de probă fete
16.00 - Concurs individual fete
17.45 - Calificări băieți
Sâmbătă, 18 februarie
10.00 - Calificări fete
11.00 - Concurs individual fete
16:15 - Săritură de probă băieți
17.20 - Concurs individual băieți
Duminică, 19 februarie
16:00 - Săritură de probă
17.10 - SUPER TEAM băieți
Intrarea este liberă.

Federația Română de 
Schi-Biatlon 

Sepsi - FCU Craiova 3-0 
la „masa verde”

Verdictul Comisiei de Disciplină a 
FRF în cazul scandalului de xenofobie 
de la meciul Sepsi - FCU Craiova a 
fost dat. Oltenii pierd meciul la „masa 
verde”. Verdictul NU este definitiv și 
poate fi atacat cu apel la comisiile din 
România, apoi la TAS.

Decizia comisiilor:
- Sepsi câștigă cu 3-0 partida cu 

FCU Craiova, la „masa verde”!
- FCU Craiova nu va avea galerie 

în următoarele 6 meciuri disputate în 
deplasare sau teren neutru!

- 25.000 de lei amendă primită 
de Sepsi;

- 22.500 de lei amendă primită de 
FCU Craiova.

Cătălin ANGHEL
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Mititelu speră că FCU Craiova poate 
rejuca meciul cu Sepsi

Adrian Mititelu a oferit noi detalii 
despre situația analizată de la comisii, 
dintre FCU Craiova și Sepsi. Este 
vorba despre partida oprită din 
cauza scandărilor xenofobe. Patronul 
alb-albaștrilor spune că a înaintat 
documente care arată faptul că clubul 
său nu a avut nici cea mai mică 
responsabilitate în ceea ce privește 
galeria oltenilor.

„Din punct de vedere juridic este 
o nebuloasă. Nu știu dacă se mai 
amână. Există un interes mare să 

fie tranșat acest subiect. Noi am pus 
niște documente, un plan, prin care 
se stabilește ce s-a întâmplat la acel 
meci. Cei de la Sepsi recunosc că 
fanii Craiovei au venit neorganizați. 
Sepsi are obligația să nu se scandeze, 
să nu apară injurii, toate acestea. 
Semnătura noastră nu mai are nicio 
valoare în momentul acesta. Este 
modul de interpretare din timpul 
meciului. Totul este în sarcina lui 
Sepsi. Până acum, FRF a dat niște 
amenzi contrar legii. Legea 4 este 
una specială, prin care se stabilesc 
competițiile sportive. Din cauza 
acestei legi, oaspeții nu au nicio 
obligație la meciuri. S-au dat amenzi 

degeaba până acum”, a declarat 
Adrian Mititelu, la Digi Sport Special.

Mititelu speră ca meciul să fie 
rejucat. Dacă se va întâmpla altfel, iar 
comisiile vor lua o decizie împotriva 
celor de la FCU, finanțatorul trupei 
din Bănie va considera acest lucru 
drept „un abuz”.

„Galerie oaspete să vină cu 
reprezentant legal și să fie evacuată 
dacă făcea ceva. Nu să pui în sarcina 
unui club aceste lucruri. Nu poți să-i 
ceri cuiva să aibă responsabilitatea 

unui club care nu a făcut niciun 
demers în acest sens. Dacă se dă o 
decizie împotriva noastră, este un 
abuz în serviciu. Cum poți să-mi spui 
că pierd meciul, dacă eu n-am nicio 
treabă? Sunt două paliere. Refacerea 
de urgență a regulamentului și 
rejucarea meciului. Din minutul 1 
sau 27 și toată lumea ar fi mulțumită. 
Există în regulament situații când 
se pot rejuca meciurile. Ar fi o 
nedreptate să câștige Sepsi pentru 
o culpă a lor”, a mai spus Mititelu.

Becali a refuzat un jucător 
de la CSU Craiova

Gigi Becali a dezvăluit faptul că 
șefii de la CSU Craiova au vrut să 
trimită un fotbalist la FCSB. Este 
vorba despre Dan Nistor. Patronul 
roș-albaștrilor nu doar că a refuzat 
să negocieze pentru mijlocaș, dar a 
spus că e nevoie ca Rotaru să îi dea 
și bani, dacă vrea ca mutarea să se 
realizeze.

„L-au vândut la U Cluj. Au vrut 
să mi-l dea şi mie, dar prin Şiman. 

M-au întrebat cât dau pe el. Şi am zis 
minus 50.000. Să îmi dea Rotaru mie 
50.000 şi îl iau. Acum o săptămână 
mi l-au propus”, a spus Gigi Becali, 
potrivit sursei.

În cele din urmă, Dan Nistor a 
ajuns la Universitatea Cluj, clubul 
de la care a venit Eugen Neagoe și 
unde oltenii l-au trimis, împrumut, și 
pe Ivan Martic.
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CSU a vrut să îl cedeze pe 
Mitrea la un club din Liga 1

Mihai Rotaru a încercat să mai 
scap de un jucător, după ce a renunțat 
la Arlauskis, Papp, Nistor și Martic. 
Patronul alb-albaștrilor nu vrea să 
mai plătească salariile fotbaliștilor 
care nu mai intră în calculele lui 
Eugen Neagoe.

Potrivit ProSport, oltenii l-ar fi 
oferit pe Bogdan Mitrea celor de la 

Sepsi, în schimbul a 100.000 de euro. 
Patronul alb-albaștrilor a vrut să mai 
recupereze ceva bani din investiția 
făcută. Sepsi nici nu a dorit să audă. 
Până la urmă, Rotaru s-ar fi arătat 
dispus să îl lase pe fundaș liber, dar 
nici așa nu a reușit să îi convingă pe 
covăsneni.
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