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Sute de amenzi pe drumurile din județ

Județul Vâlcea nu duce lipsă de 
şoferi certați cu legea. Acțiuni pe toate 
drumurile naționale, dar şi pe şoselele 
județene au avut loc weekend-ul 
trecut. Polițiştii vâlceni au luat cu 
asalt DN 7, DN 64, DN 67, precum şi 
pe DJ/DC din tot județul Vâlcea, în 
încercarea lor de a stopa producerea 
de evenimente rutiere neplăcute, dar 
şi de a-i depista în trafic pe şoferii 
indisciplinați sau, chiar, penali.

Astfel, polițiştii au verificat 462 de 
auto, au legitimat 503 persoane şi 
au efectuat 200 de testări de alcool 
şi droguri. De asemenea, pentru 
abaterile constatate în trafic, au aplicat 
332 de sancțiuni contravenționale, în 
cuantum de aproximativ 103.000 
de lei. Dintre care, 109 pentru 

nerespectarea regimul legal de viteză, 
2 pentru conducerea unui vehicul 
sub influența băuturilor alcoolice, 12 
pentru depăşire neregulamentară, 4 
pentru neacordare prioritate vehicule, 
16 pentru abateri ale pietonilor şi 
ale bicicliştilor, iar 189 pentru alte 
nereguli.

Au fost reținute 56 de permise de 
conducere, în vederea suspendării 
exercitării dreptului de a conduce 
pe drumurile publice (31 pentru 
viteza nelegală, 12 pentru depăşire 
neregulamentară, 2 pentru consumul 
de alcool la volan, 4 pentru neacordare 
prioritate vehicule şi 7 pentru alte 
abateri).

Totodată, au fost retrase 15 
certificate de înmatriculare şi au fost 
constatate 3 infracțiuni la regimul 
rutier, toate pentru conducerea 
unui vehicul sub influența băuturilor 
alcoolice sau a altor substanțe.

EVENIMENT | Prinşi cu arme albe la păcănele
Patru olteni au fost prinşi de 

polițiştii doljeni având arme albe 
în incinta unor săli de jocuri de 
noroc. În toate cele patru situații 
au fost întocmite dosare penale sub 
aspectul săvârşirii infracțiunii de 
portul sau folosirea fără drept de 
obiecte periculoase.

„Un bărbat de 47 de ani, din 
municipiul Craiova, a fost depistat 
în incinta unei săli de jocuri de 
noroc, situată pe strada Brestei, din 
municipiul Craiova, în timp ce avea 
asupra sa un briceag în lungime 
totală de 19,5 cm, cu lama de 
aproximativ 9 cm.

Un tânăr de 27 de ani, tot din 
municipiul Craiova, a fost depistat în 
incinta unei săli de jocuri de noroc, 
situată pe bulevardul 1 Mai, având 
asupra sa un briceag în lungime 
totală de 30 de cm, cu lama de 
aproximativ 15 cm.

Alţi doi tineri, de 22 şi 23 de ani, din 
municipiul Craiova, au fost depistați 
de forţele de ordine, în incinta unor 
săli de jocuri de noroc, având asupra 
lor un briceag în lungime de 18 cm, 
un baston telescopic, metalic, în 
lungime de 64 de cm şi un spray 
iritant lacrimogen”, potrivit IPJ Dolj.

O tânără de 24 de ani a fost 
depistată drogată la volan de poliţişti 
în timp ce conducea un autoturism pe 
strada Brestei, din municipiul Craiova.

„Aceasta a fost testată cu aparatul 
drugtest, rezultatul fiind pozitiv la 
consumul de metamfetamine. De 
asemenea, asupra tinerei a fost 
găsită o punguță transparentă în 
care se afla o substanță vegetală de 
culoare verde şi două plicuri în care 
se afla o substanță pulverulentă de 
culoare albă, precum şi o jumătate 
de țigară confecționată artizanal”, 
potrivit sursei citate.

În cauză, a fost întocmit dosar 
penal sub aspectul  săvârş ir i i 
infracțiunilor de conducerea unui 
vehicul sub influența alcoolului 
sau a altor substanțe şi deţinerea 
de droguri de risc pentru consum 
propriu.

Claudia GROSU
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Elevii din Cârcea au 
„Școală după Școală”

Elev i i  L i ceu lu i  Tehno log i c 
„Constantin Ianculescu” Cârcea au 
parte începând de luni de un program 
care vine atât în sprijinul lor, cât și în 
sprijinul părinților acestora. Intitulat 
„Școală după Școală”, programul 
prevede activități educaționale pentru 
cei mici, în cadrul instituției de 
învățământ, cât și o masă caldă la 
prânz.

Directorul liceului, Adrian Velișcu, 
susține că elevii se vor putea bucura 
de ore suplimentare, dar într-un cadru 
recreativ. Aceștia vor acumula mai 
multe cunoștințe, vor avea profesori 
care-i vor ajuta la teme, dar și o masă 
caldă pe zi. Din punct de vedere al 
timpului, cei mici vor putea rămâne 
la școală până în jurul orelor 16:00 
- 17:00.

Edilul din Cârcea, Valerică Pupăză, 
aflat la inaugurarea proiectului, a 
vorbit despre beneficiile pe care acest 
program le va aduce atât elevilor, cât 
și părinților acestora, care nu mai 
sunt nevoiți să plece de la serviciu la 
orele prânzului pentru cei mici, sau 
chiar să-și permită locuri de muncă cu 
normă întreagă. Primarul a dezvăluit 
și cine a avut inițiativa pentru acest 
proiect.

„Am inaugurat astăzi programul 
„Școală după Școală”, program 
destinat elevilor de la învățământul 
gimnazial și primar din cadrul Liceului 
Tehnologic „Constantin Ianculescu” 
Cârcea. Programul este finanțat din 

partea Consiliului Local la inițiativa 
Primăriei Cârcea, în colaborare 
cu Inspectoratul Școlar Județean 
Dolj. Inițierea acestui program este 
răspunsul Primăriei la nevoile pe linie 
de învățământ la nivel de comună. 
Scopul programului este creșterea 
performanțelor școlare, accelerarea 
prin activități educative, dezvoltarea 
personală, integrarea socială, cu 
sprijinul cadrelor didactice implicate 
în acest proiect. Totodată, asigurarea 
unei mese calde pentru beneficiari”, a 
spus edilul Valerică Pupăză.

Primarul din Cârcea a dezvăluit și 
care sunt așteptările generale de la 
acest program, așteptări care privesc 
atât elevii cât și întreaga comunitate.

„Acest program are o serie de 
avantaje. Asigurarea participării 
e l ev i l o r  pen t ru  comba te rea 
absenteismului, abandonului școlar, 
chiar și migrației către alte școli, 
precum și rezultate mai bune la 
învățătură. Organizarea de ore 
suplimentare pentru pregătirea 
copiilor și efectuarea de teme cu un 
cadru de specialitate. Părinții sunt și 
ei absolviți de grija de a-și mai lua 
copiii la ora 12 de la școală, fiind 
preocupați și angajați cu normă 
întreagă, în acest fel crescând 
veniturile familiale”, a adăugat edilul 
din Cârcea.

La eveniment a fost prezent și 
inspectorul școlar general adjunct al 
Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) 
Dolj, Aida Ionescu. Reprezentantul 
ISJ Dolj a vorbit despre programul 
implementat de liceul din Cârcea, 
dar și despre desfășurarea acestuia 
la nivel județean.

„Suntem prezenți la deschiderea 
programului „Școală după Școală” 
într-o nouă familie, familia acestui 
l iceu care crește împreună cu 
dumneavoastră. Acest program este 
unul complementar programului 
școlar obligatoriu, care aduce un 
plus în ceea ce privește învățarea și 

consolidarea competențelor.
La nivelul județului se află 17 

unități de învățământ în care este 
implementat acest program. 5 dintre 
acestea sunt la nivelul municipiului 
Craiova, iar 12 la nivel județean. În 
această școală întâlnim un mediu 
propice învățământului de calitate”, 
a adăugat inspectorul școlar general 
adjunct, Aida Ionescu.

O altă voce importantă în ceea 
ce privește proiectul este cea a 
părinților. O parte dintre aceștia 
au fost prezenți, de asemenea, la 
eveniment și au explicat cum văd 
programul Școală după Școală.

„Pentru noi, ca părinți, este 
avantajos. Putem să rămânem 
la serviciu cu normă întreagă, sa 
desfășurăm și alte activități. Toate 
acestea, fără grija cum că cei mici 
nu sunt supravegheați. Copiii au 
reacționat bine la acest program. 
Nu rămân la școală doar pentru a-și 
face temele, dar au și alte activități. 
Se joacă, se recreează, socializează”, 
a spus unul dintre părinții celor mici.

Investițiile efectuate în unitatea 
de învățământ de la Cârcea au fost 
unele considerabile în ultimii ani. 
De la cantină, la laboratorul de 
informatică, la locul de joacă, în 
infrastructura liceului s-au investit 
aproximativ 3 milioane de lei, iar 
aceste investiții nu se vor opri aici, 
asigură chiar edilul din localitate.
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Opt persoane, internate în spital cu gripă

Gripa face ravagii și în județul Gorj. 
În prezent, la Secția Boli Infecțioase 
sunt internați opt pacienți adulți cu 
gripă (5 pacienți cu gripa tip A și 
restul cu gripa tip B), 9 pacienți cu 
COVID și alți 12 cu pneumonii și 
enterocolită, etc.

În  per ioada 09 .01 .2023 - 
16.01.2023 în Secția Pediatrie a 
Spitalului Județean de Urgență Târgu 
Jiu au fost internați 40 de copii cu 
diverse afecțiuni respiratorii, marea 
majoritate cu viroze respiratorii, dar 
și cu gripă, pneumonii și bronșiolite, 
și mai puțini cu afecțiuni digestive.

Luni, 16 ianuarie, în Secția 
Pediatrie se află internați 26 de 
copii: cinci copii diagnosticați cu 
gripă (grupa de vârstă 0 - 1 an) și 21 
de pacienți cu afecțiuni respiratorii. 
Dintre micuții diagnosticați cu virusul 
gripal, trei sunt cu gripa tip A, unul 
cu gripa tip B și un copil cu ambele 
tipuri de gripă, potrivit Spitalului de 
Urgență din Târgu Jiu.

Cei mai mulți dintre pacienții 
internați au vârste cuprinse între 
câteva luni și 5 ani. La internare, toți 
copiii sunt testați PCR pentru a afla 
dacă sunt infectați cu virusul SarS-
CoV-2 și testați pentru a depista dacă 
au gripă. În medie, copiii au avut 
nevoie de 7 zile de internare în Secția 
Pediatrie pentru a se face bine. Au 
fost și cazuri în care pacientul a stat 
internat 9 zile.

Medicii îi sfătuiesc pe părinți 
să evite zonele aglomerate, dar și 
contactul cu persoanele bolnave 
(răcite) și de asemenea, le recomandă 
să se adreseze și medicilor de familie 
sau celor din centrele de permanență 
înainte de a veni la Camera de gardă 
din spital.

Pentru a fi evitată aglomerarea 
Camere i  de  Gardă Ped ia t r ie , 
conducerea Spitalului Județean 

de Urgență Târgu Jiu a decis 
î n f i i n ț a rea  ce l e i  de  a  doua 
ture în Cabinetul Pediatrie din 
Ambulatoriul Integrat. Din data de 

05.01.2023 funcționează a doua 
tură în Policlinică. Astfel, părinții 
pot aduce micuții la consult, de 
luni până vineri, în intervalul orar 

07:00 - 14:00 și 14:00 - 21:00, 
în baza unui bilet de trimitere 
de la medicul de famil ie și a 
certificatului de naștere al copiilor.
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Șofer de microbuz amendat de 
poliție cu 9.000 de lei

Polițiștii mehedințeni de la rutieră 
n-au milă de nimeni și taie în carne 
vie când constată orice neregulă. În 
aceste zile cel mai mare ghinion, dacă 
se poate spune așa, l-a avut un șofer 
de microbuz care transporta călători 
peste limita admisă. Pentru fapta sa, 
omul a fost sancționat cu o amendă 
usturătoare de 9.000 de lei.  

Pe DN 56 A, în localitatea Șimian, 
a fost depistat un conducător 
auto care conducea un microbuz, 
efectuând transport de persoane 
prin servicii regulate, transportând 
în plus 16 călători, peste numărul 
de locuri prevăzut în certificatul de 
înmatriculare.

Față de acesta s-a luat măsura 
sancționării contravenționale cu 
amendă în cuantum de 9.000 de lei. 

De asemenea, polițiștii au oprit, 
în trafic, un microbuz ce se deplasa 
pe bulevardul Nicolae Iorga, în 
municipiul Drobeta Turnu Severin, 
efectuând transport de persoane 

prin servicii regulate, transportând 8 
călători, pentru care nu a emis bilet 
de călătorie sau abonament. 

Conducătoru l  auto  a  fos t 
sancționat cu amendă în cuantum 
de 9.000 de lei.

Pentru prevenirea evenimentelor 
rutiere astfel de activități vor fi 
efectuate în permanență.

„Polițiștii rutieri mehedințeni au 

acționat pe linia siguranței rutiere, 
cu precădere pentru verificarea 
legalității transportului rutier public 
de persoane.

Astfel, au fost verificate deţinerea 
documentelor necesare efectuării 
transportului public de persoane, 
verificarea respectării traseului şi a 
graficului de circulaţie, cu opririle 
aferente. De asemenea, polițiștii 

au acționat pentru respectarea 
capacităţii maxime de încărcare a 
autovehiculelor de transport public 
de persoane. În urma activităților 
au fost verificate 26 autovehicule 
destinate transportului de persoane, 
f i ind aplicate 22 de sancțiuni 
contravenționale. Astfel de acțiuni vor 
continua”, a anunțat IPJ Mehedinți.

Tractor furat din Olanda găsit 
de poliție la un țăran din 

Obârșia Cloșani  

Un bărbat din comuna Obârșia 
Cloșani, județul Mehedinți, s-a ales 
cu dosar penal pentru tăinuire dar 
și cu confiscarea unui tractor din 
gospodărie în valoare de 8.000 de 
euro ce figura în scriptele polițienești 
ca fiind sustras din Olanda.  

Polițiștii Serviciului de Investigații 
Criminale cu sprijinul polițiștilor 
din cadrul Poliției Orașului Baia de 
Aramă, s-au sesizat cu privire la 
faptul că un bărbat de 43 de ani a 
dobândit și deține la locuința sa, din 

comuna Obârșia Cloșani, un tractor 
ce figura ca fiind sustras din Olanda.
Tractorul în valoare de 8.000 de 
euro a fost indisponibilizat la sediul 
Inspectoratului de Poliție Județean 
Mehedinț i  până la f inal izarea 
cercetărilor.

„În cauză, a fost întocmit dosar 
penal, sub aspectul săvârșir i i 
infracțiunii de tăinuire”, a anunțat 
IPJ Mehedinți.

Iulian Gogonea

Violatorul din Jiana a fost prins 
de poliție și dus la pușcărie

Bărbatul din comuna Jiana, 
județul Mehedinți, condamnat la 5 
ani de închisoare pentru viol și dat 
în urmărire a fost prins și încătușat 
de către poliție. Acesta a fost dus la 
penitenciarul Drobeta Turnu Severin 
în vederea ispășirii pedepsei.  

Pol i ț iș t i i  Compart imentulu i 
Urmăriri din cadrul Serviciului de 
Investigații Criminale au pus în 
aplicare un mandat de executare 

a pedepsei cu închisoarea emis de 
Judecătoria Vânju Mare pe numele 
unui bărbat de 32 de ani, din comuna 
Jiana, urmărit la nivel național.

„Bărbatul a fost condamnat la 
5 ani închisoare pentru săvârșirea 
infracțiunii de viol. Susnumitul a 
fost încarcerat în Penitenciarul 
Drobeta Turnu Severin”, a anunțat 
IPJ Mehedinți.

Iulian Gogonea
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Acțiuni pentru prevenirea accidentelor cu 
bicicliști, pietoni și căruțași

Poliţiştii Compartimentului de 
Analiză și Prevenire a Criminalității, 
împreună cu polițiști rutieri din 
cadrul Poliției Caracal și Poliției 
Corabia, au desfășurat, weekend-ul 
trecut, activități informative pentru 
prevenirea evenimentelor rutiere în 
care sunt implicați pietoni, bicicliști 
și căruțași.

Activitățile au fost desfășurate în 
mediul rural, în localitățile Tia Mare, 
Cilieni, Izbiceni, Deveselu, Redea 
și Stoicănești și au avut scopul 
de a-i face pe biciclişti, pietoni 
și căruțași, să conştientizeze că 
nerespectarea regulilor de circulaţie 

şi lipsa echipării regulamentare 
îi pot transforma cu uşurinţă în 
victime, se arată într-un comunicat 
al Poliției Olt.

Polițiștii au reamintit participanților 
la trafic vizați câteva reguli de 
bază atunci când se deplasează pe 
drumurile publice, respectiv:

- pentru a putea conduce o 
bicicletă pe drumurile publice, trebuie 
să aveți vârsta minimă de 14 ani, să 
cunoașteți regulile de circulație și să 
fiți echipați corespunzător;

- bicicletele, atunci când circulă pe 
drumul public, trebuie conduse pe un 
singur rând;

- nu traversaţi carosabilul pe 
trecerile pentru pietoni pe bicicletă!

- nu conduceți sub influența 
alcoolului sau a altor substanțe!

- pe timpul circulației pe drumurile 
publice, conducătorii de biciclete sunt 

obligați să aibă asupra lor actul de 
identitate.

Primăria Slatina organizează „Gala Laureaților”. 
Premii pentru instituții și persoane

În perioada 20 - 24 ianuarie 2023 
în municipiul Slatina are loc ediția a 
VII-a a manifestării „Gala Laureaților”, 
manifestare care marchează 655 
de ani de atestare documentară a 
orașului, eveniment cu semnificație 
profundă pentru istoria locală și 
pentru locuitorii municipiului.

În acest sens, Consiliul Local și 
Primăria municipiului Slatina vor acorda 
distincția „Diplomă de merit” în cadrul 
manifestării „Gala Laureaților”, ediția a 
VII-a, următoarelor instituții, asociații, 
persoane fizice și persoane juridice care 
au contribuit în anul 2022 la dezvoltarea 
vieții economice, sociale, culturale, 
sportive și pentru promovarea imaginii 
municipiului Slatina.

I. Instituţii publice
1. Instituția Prefectului - Județul 

Olt - pentru coordonarea cu succes a 
activităților desfășurate de instituțiile 
descentralizate;

2. Consiliul Judeţean Olt - pentru 
permanenta preocupare în atragerea 
resurselor financiare europene în 
scopul creşterii calităţii vieţii traficului 
rutier şi siguranţei urbane, pentru 
proiectele implementate în municipiul 
Slatina, aici amintind de investiția 
alocată dezvoltării și modernizării 
secțiilor Spitalului Județean de 
Urgență Slatina;

3. Inspectoratul Județean de 
Poliție Olt - pentru asigurarea unui 
climat de ordine şi siguranţă în 

municipiul Slatina;
4. Inspectoratul de Jandarmi al 

Județului Olt - pentru menținerea 
ordinii publice și pentru buna 
colaborare în cadrul evenimentelor 
culturale, sociale și sportive derulate 
la nivelul municipiul Slatina;

5. Inspectoratul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” 
Olt - pentru implicarea în salvarea 
vieților omenești și bunurilor materiale 
ale cetățenilor din municipiul Slatina;

6. Inspectoratul Școlar Județean 
Olt - pentru menținerea standardelor 
înalte în domeniul educației și pentru 
o bună colaborare în ceea ce privește 
derularea activităților culturale 
organizate în parteneriat cu Primăria 
municipiului Slatina.

II. Personalitățile anului în mai 
multe domenii (medicină, sport, 
cultură, economie)

1.  Domnul doctor RENICĂ 
DIACONESCU - PERSONALITATEA 
ANULUI ÎN MEDICINĂ, pentru 
Premiul GOLD acordat de către 
organizația europeană STROKE, 
pentru modul cum a tratat pacienții 
care au suferit accidente vasculare 
cerebrale;

2. Domnul arhitect SEVERICĂ 
MITRACHE - PERSONALITATEA 
ANULUI ÎN PĂSTRAREA IDENTITĂȚII 
CULTURALE  ÎN  MUNICIP IUL 
SLATINA: premiul acordat pentru 
întreaga activitate arhitecturală din 

municipiul Slatina: restaurare Casa 
Fântâneanu, restaurare viitorul sediu 
al Judecătoriei Slatina și Restaurare 
Biserica Sf. Treime din str. Lipscani;

3 .  D o m n i ș o a r a  D I A N A 
LIXĂNDROIU - PERSONALITATEA 
ANULUI ÎN SPORT. Se acordă această 
distincție pentru participarea și 

prestația, alături de Echipa Națională 
de handbal feminin, la Campionatul 
European desfășurat în Slovenia, 
Muntenegru și Macedonia de Nord. 
Este componentă a lotului de handbal 
al Echipei Naționale a României și al 
Echipei de Handbal C.S.M. SLATINA.

Alexandru NICA

Și-a omorât soacra cu o 
singură palmă

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, 
din Caracal, a fost arestat preventiv 
pentru 30 de zile după ce şi-a ucis 
soacra. Moartea femeii în vârstă de 
67 de ani a survenit în urma unei 
singure lovituri cu palma, peste faţă. 
Incidentul s-a produs, în urmă cu 
aproximativ o săptămână, în locuinţa 
comună a familiei.

În urma unui conflict, ginerele 
i-a aplicat soacrei o palmă peste 
faţă. După câteva zile femeia s-a 
simţit rău şi a ajuns la spital, scrie 
gazetanoua.ro.

Medici i au constatat că, în 
urma loviturii, ea suferise un atac 
cerebral. A fost supusă unei operaţii 
chirurgicale, însă nu a supravieţuit.

A fost transportată de îndată 
la spital, la Caracal, de aici a fost 
transferată la Craiova. A fost supusă 
unei intervenţii chirurgicale, iar la 

data de 11 ianuarie a intervenit 
decesul”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Olt, procurorul Anca Anuţa.

Lovitura aplicată de bărbat a fost 
atât de puternică, încât femeia a 
murit.

„A suferit un accident vascular 
cerebral. A fost o singură lovitură 
cu palma, peste faţă, dar a fost atât 
de puternică încât s-a produs un 
hematom cerebral, care a generat 
acest accident vascular şi, în cele 
din urmă, decesul”, a mai declarat 
reprezentantul Parchetului.

Bărbatul  a fost reţ inut de 
procurori, iar la sfârşitul săptămânii 
judecătorii Tribunalul Olt au dispus 
arestarea sa preventivă pentru 30 
de zile. El este acuzat de lovituri 
cauzatoare de moarte.

Alexandru NICA
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Bani europeni pentru cicloturism
 în Oltenia

40 de localități din trei județe ale 
Olteniei vor avea trasee cicloturistice, 
parte a celebrei rute EuroVelo 6, 
proiectul fiind implementat cu bani 
europeni. Este vorba despre județele 
traversate de Dunăre: Dolj, Mehedinți 
și Olt.

Pentru obț inerea f inanțăr i i 
europene, administrațiile celor trei 
județe au pus bazele unui parteneriat, 
al cărui lider este Consiliul Județean 
(CJ) Dolj.

Reprezentanții administrației 
doljene anunță acum că s-a obținut 
finanțarea nerambursabilă pentru 
proiectul cu valoarea totală de 35 de 
milioane de euro, inclusiv TVA, care 
vizează amenajarea unei secțiuni 
de aproape 360 de kilometri din 
ruta cicloturistică de rang european 
EuroVelo 6.

„Demarăm o nouă investiție care 
vine să răspundă priorităților stabilite 
prin Strategia de Turism a Județului 
Dolj, recent elaborată. Prin acest 
proiect, vom asigura amenajarea 
unui traseu cicloturistic care pornește 
din Drobeta Turnu Severin și ajunge 
la limita dintre Olt și Teleorman, 
desfășurându-se de-a lungul Dunării, 
pe o lungime totală de 356 de 
kilometri, dintre care 176 în județul 
nostru.

Reușim, pe de o parte, să creăm un 
culoar sigur pentru bicicliști, itinerarul 
fiind conceput astfel încât să evite 
pe cât posibil drumurile aglomerate 
și să pună în valoare, în schimb, cât 

mai mult cadrul natural spectaculos 
din Lunca Dunării. Pe de altă parte, 
le oferim turiștilor posibilitatea de a 
străbate o rută pe parcursul căreia 
vor regăsi numeroase obiective 
atractive, dacă ar fi să amintim doar 
Palatul «Marincu» din Calafat și 
Portul Cultural Cetate, rezervații și 
arii protejate de interes comunitar 
precum Pădurea Zăval, Lacul Bistreț 
sau Confluența Jiu - Dunăre, dar și 
Cetatea Medievală a Severinului ori 
Cetatea Romano-Bizantină Sucidava.  

Importanța proiectului nostru este 
dată și de faptul că el abordează, în 
vederea amenajării, o secțiune din 
ruta de rang european EuroVelo 6 
Atlantic - Marea Neagră. Contribuim 

astfel la onorarea unui angajament al 
României în domeniul cicloturismului 
și folosim, în același timp, avantajul 
marketingului consistent de care 
acest traseu se bucură, de peste 
două decenii, la nivel internațional”, 
a declarat președintele Consiliului 
Județean Dolj, Cosmin Vasile.

Proiectul „Traseu EuroVelo 6 
Mehedinți - Dolj - Olt” a fost depus 
și aprobat în cadrul Componentei 11 
- Turism și Cultură din Planul Național 
de Redresare și Reziliență (PNRR), 
clasându-se pe poziția a doua în urma 
evaluării propunerilor înaintate de 27 
de consilii județene și parteneri ai 
acestora. Itinerarul asigură accesul la 
5 obiective selectate pentru finanțare 
prin investiția „Promovarea a 12 rute 
turistice/culturale” din PNRR, precum 
și la 6 puncte de trecere a frontierei, 
după cum transmit reprezentanții 
CJ Dolj.

În județul Dolj, traseul propus 
străbate 19 localități: Cetate, 
Maglavit, Calafat, Ciupercenii Noi, 
Desa, Poiana Mare, Piscu Vechi, 
Ghidici, Rast, Negoi, Catane, Bistreț, 
Cârna, Măceșu de Jos, Gighera, 
Ostroveni, Bechet, Călărași și 
Dăbuleni.

În județul Mehedinți traseul trece 
prin: municipiile Drobeta Turnu 
Severin și Orșova, comunele Salcia, 
Vrata, Gârla Mare, Pristol, Gruia, 
Gogoșu, Burila Mare, Devesel, 
Hinova, Șimian, Eșelnița, Dubova și 

Șvinița.
Județul Olt va avea piste în: 

Orașul Corabia, comunele Ianca, 
Grojdibodu, Gura Padinii, Orlea, 
Gârcov.

EuroVelo 6 sau EV6, cunoscută 
și sub numele de „Euro-velo-ruta 
fluviilor” sau „Pista ciclabilă europeană 
a fluviilor”, este o rută ciclabilă de tip 
EuroVelo în lungime de 3.653 km care 
leagă Nantes de București, și, prin 
extensie Saint-Nazaire de Constanța. 
Este cea mai celebră rută ciclabilă 
europeană, traversând Europa de la 
vest la est, de la Oceanul Atlantic la 
Marea Neagră și trecând prin nouă 
țări, potrivit Wikipedia.ro.

Mai exact, traseul începe din 
Franța de la Oceanul Atlantic, trece 
prin Elveția, ajunge în Germania. 
De aici urmează cursul Dunării până 
la vărsarea ei în Deltă la Sulina. 
Pe drum se pot descoperi cele mai 
încântătoare orașe riverane și sate 
cu numeroase situri din Patrimoniul 
UNESCO. Vorbim de o mare parte 
din Franța, Germania, Elveția, Austria 
dar și România, în care este inclusă 
și Delta Dunării. În Franța se poate 
admira Valea Loirei, cu minunatele 
castele ale nobilimii franceze. În 
Austria se poate vizita Mănăstirea 
benedictină din Melk, unul din cele 
mai cunoscute situri monastice din 
lume. În plus, traseul are parte și de 
capitale precum Viena, Bratislava, 
Budapesta, sau Belgrad.
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HOROSCOP
Daca te-ai gandit sa faci o 

calatorie lunga cu avionul, aceasta 
este ziua in care sa incepi sa o 
planifici – sau chiar sa pleci, daca 
poti. Excitatia si anticiparea ta 
sunt mari, iar sentimentul tau de 
aventura este la maxim.

Asteapta-te la o zi plina. 
Probabil ca vei petrece mult timp in 
masina facand comisioane si vizite, 
poate legate de proiecte. Este 
posibil sa fie necesar sa efectuezi 
un numar de apeluri telefonice 
catre prieteni.

Documentele referitoare 
la bani ar putea avea nevoie 
de atentie astazi, deoarece 
ai putea planui sa iti distrezi 
vizitatorii. Acestia pot fi oameni 
interesanti care aduc vesti bune 
si informatii interesante.

Astaz i  s -ar  putea sa 
doresti sa depui o ultima 
explozie de efort intr-un 
proiect, deoarece acest lucru 
ar putea face o mare diferenta 
pentru veniturile si statutul 
tau.

S-ar putea sa petreci ore intregi 
la telefon astazi, eventual discutand 
despre oportunitatile de a presta 
servicii pentru altii. Energia ta mentala 
si fizica ar trebui sa fie ridicata si vei dori 
sa utilizezi cat mai multe instrumente 
pentru a obtine orice informatie.

Atat de multe idei it i 
inunda mintea astazi incat 
s-ar putea sa ai probleme 
in a le rezolva daca nu le 
scrii. Acestea ar putea implica 
calatorii, educatie, activitati de 
grup, scriere si publicare.

Noi oportunitati interesante de 
a castiga mai multi bani ti-ar putea 
aparea astazi, poate prin noi domenii. 
Colegii ar putea aduce informatii noi. 
Simtul tau de aventura este ridicat, 
asa ca riscurile ar putea parea mai 
atractive decat de obicei. 

Noi oportunitati interesante de 
a castiga mai multi bani ti-ar putea 
aparea astazi, poate din noi domenii 
de activitate. Colegii ar putea aduce 
informatii dar si simtul tau de aventura 
este ridicat, asa ca riscurile ar putea 
parea mai atractive decat de obicei. 

Prieteniile sau relatiile amoroase 
formate astazi sunt inradacinate 
la fel de mult in compatibilitatea 
intelectuala, precum si in atractia 
emotionala. Conversatiile stimulatoare 
ar putea avea loc atat cu prietenii 
vechi, cat si cu cei noi.

E s t e  p o s i b i l  c a 
even imente le  soc ia le  s i 
activitatile de grup sa iti ocupe 
cea mai mare parte a zilei. Ai 
putea intra in contact cu atat 
de multi oameni incat nu ti-i 
vei putea aminti pe toti.

In general, esti o persoana 
intuitiva, dar astazi ai putea fi 
foarte sensibil la ceilalti, incat sa 
intelegi aproape orice. Stai departe 
de spitale sau sectii de politie daca 
poti. S-ar putea sa absorbi durerea 
tuturor.

Astazi s-ar putea sa lucrezi 
in scris pentru tine sau sa 
editezi lucrarilor altora. Ai putea 
gasi ceea ce faci interesant 
si stimulant. Ar putea avea 
loc si apeluri telefonice catre 
persoane interesante.

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 Pistoale 
  însângerate (12)
23:00 Soția perfectă 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare şi
   Hathaway: 
  detectivi particulari 
01:55 Pistoale 
  însângerate (12)
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

07:30 Știrile săptămânii 
  cu John Oliver 
08:10 The Walk: 
  Sfidează limitele (AP12)
10:10 Omul-Păianjen: 
  În lumea 
  păianjenului (AG)
12:05 Nu îți face griji, 
  dragă (N15)
14:05 King (12)
15:45 Aventurile 
  baiatului-lup (15)
17:15 Uncharted (AP12)
19:15 Stargirl 
20:00 De la început 
21:50 Iuda și Mesia negru (18)
00:00 Codul asasinului (N15)
01:50 Parfumul: 
  Povestea unei crime (15)
04:20 Campionul 
  de la Auschwitz (15)
06:00 Toată lumea 
  în tren! (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 Exclusiv 
  VIP (R)
11:00 Teleshopping
13:00 Doar pentru 
  iubire (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 Urmarire 
  periculoasa (12)
22:00 Starea naţiei 

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

07:00 Aripi 
  frante (AP)
09:00 Știrile 
  Kanal D 
10:00 Casa 
  iubirii 
12:00 Știrile 
  Kanal D 
13:00 În căutarea 
  adevărului 
15:00 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Totul pentru 
  familia mea (AP)
23:00 40 de intrebari 
  cu Denise Rifai (R)
01:30 Știrile 
  Kanal D (R)
02:30 Casa iubirii (R)
05:00 Știrile Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP)

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 Goana 
  după aur 
22:00 Indigenii 
  din Alaska 
23:00 Goana 
  după aur 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
01:00 O pradă 
  mortală 
02:00 Test de supravieţuire 
   în doi 
03:00 Goana 
  după aur 
04:00 Indigenii din Alaska 
05:00 Maşini pe alese 

HBO EUROSPORT

15:00 Tennis grand slam
   tournament:
   EUROSPORT 
  TENNIS CUBE 
15:15 Snooker: Grand 
  Prixul Mondial 
17:00 Minutul 
17:05 Tenis: Australian Open 
18:15 Tenis: Australian Open 
19:10 Călărie: Cupa 
  Mondială Basel 
20:10 Ciclism: Circuitul
   Mondial - Turul de 
  la antipozi 
20:55 Snooker: Grand 
  Prixul Mondial 
01:00 Schi alpin: 
  Universiada
  Mondială 
  de Iarnă 
  Lake Placid 
02:00 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 40 de intrebari 
  cu Denise Rifai (R)
01:30 Știrile 
  Kanal D (R)
02:30 Casa 
  iubirii (R)
05:00 Știrile 
  Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

07:45 The Boss Baby: Cine-i 
  şef acasă? (AP)

09:30 La bloc 
11:45 În spatele măştii (AP)
13:45 Povestea unui 
  cavaler (AP)
16:30 Peţitoarea Regală (AP)
18:15 La bloc
20:30 Furtul de diamante (12)
22:15 Contra timp (15)
00:00 Furtul de diamante (12)

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 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 Prețul 
  răzbunării (15)
02:00 Lecţii 
  de viaţă (R)
03:00 Vorbeşte lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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Gripa. Cum se tratează corect și cum se 
întărește imunitatea

Material informativ realizat de dr. Cornoiu Cristina, medic specialist medicină de familie la 
Cabinetul de Planificare familială din cadrul Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

Se întâmplă ca, o dată cu 
schimbarea sezonului, numeroase 
persoane să răcească. Trecerea 
de la temperaturile ridicate la cele 
scăzute poate produce, la nivelul 
organismului, de la simptome ușoare 
de răceală la simptome severe 
de gripă. În România, numărul 
persoanelor cu gripă este în creștere, 
unii pacienți caută să ajungă cât mai 
repede la medicii de familie pentru 
tratament, pe când alții se duc direct 
în farmacii. Unii nu se protejează 
corespunzător, iar alții urmează un 
tratament greșit, luat, de cele mai 
multe ori, după ureche.

Când trebuie să se apeleze la 
medic? Cum se tratează corect gripa? 
Ce alimente ajută la vindecare? Cum 
se poate întări sistemul imunitar 
împotriva virozelor? Sunt întrebările 
pe care și le pune fiecare pacient care 
se confruntă cu această afecțiune.

O întrebare des întâlnită, pe care 
fiecare pacient și-o pune, este: ce 
facem dacă avem gripă? Răceala și 
gripa sunt diferite, simptomele nu 
sunt ușor trecute cu vederea, întrucât 
acestea se manifestă la nivel fizic și 
împiedică continuarea activităților 
zilnice.

Simptomatologia este de tip 
respirator, cu anumite particularități, 
în sensul că gripa este mult mai 
zgomotoasă din punct de vedere 
clinic. Asta înseamnă că starea 
generală este mai alterată decât 
în cazul tuturor celorlalte infecții 
respiratorii de natură virală.

Medicul de familie este cel la care 
trebuie să se apeleze atunci când 
apar semne ale bolii, întrucât el 
este în măsură să dea un tratament 
corespunzător sau, dacă este cazul, 
să trimită pacientul la un specialist, 
dacă simptomele sunt persistente. 
De asemenea, în cazul gripei, este 
necesar să nu se intre în colectivitate, 
să se stea la domiciliu până la 
terminarea tratamentului și încetarea 
simptomelor, după care, în urma 
consultării pacientului de către 
medicul de familie, acesta poate să-
și reia activitatea.

Prezentarea în colectivitate va fi 
decisă împreună cu medicul de familie 
și, de obicei, se face atunci când 
acesta consideră că nu există condiții 

de transmitere a infecției. Această 
situație apare în ziua a cincea, a 
șaptea de la debutul simptomelor 
și după cel puțin 24 de ore de 
afebrilitate.

Copiii sunt categoria de risc în 
ceea ce privește îmbolnăvirea. Mulți 
părinți duc copiii la școală chiar 
și atunci când le curge nasul sau 
tușesc, ceea ce face ca răspândirea 
gripei să fie foarte rapidă. În urma 
triajului epidemiologic care se face în 
școli, elevii sunt examinați de către 
un medic școlar, care verifică starea 
copiilor, urmând ca elevii ce prezintă 
simptomatologie să fie consultați și 
să li se administreze un tratament, 
timp în care vor sta la domiciliu.

În cazul copiilor, de exemplu, 
părinții pot ameliora simptomele cu 
antitermice și antitusive, dar aceasta 
nu exclude prezentarea la cabinetul 
medicului de familie.

Până în momentul în care copilul 
este consultat de către medicul de 
familie, se pot folosi antitermice. 
În cazul în care copilul este mai 
mare și tusea este chinuitoare, se 
pot administra antitusive. Sfatul 
medicilor de familie pentru părinți 
este ca aceștia să lase copiii să 
tușească, deoarece este necesar 
ca tusea să-și facă și ea efectul, 
având rolul de a mobiliza secrețiile 
pulmonare, astfel ca acestea să 
poată fi eliminate.

Numeroși pacienți nu merg la 
medic atunci când apar simptomele. 

Se duc la farmacie și iau câteva 
medicamente pentru răceală. Când 
acestea nu au efect, apelează 
la antibiotice. Se întâmplă ca 
tratamentul administrat să nu fie 
eficient deoarece aceștia nu suferă 
de răceală, iar atunci, ceea ce se 
poate face, este să apeleze la medic. 
Antibioticele sunt folosite greșit, 
de foarte multe ori, iar aceasta se 
întâmplă pentru că pacienții nu 
știu exact de ce suferă, nu știu 
când trebuie să ia tratament pentru 
răceală și când trebuie să îl ia pe cel 
de gripă.

Soluția la această nedumerire 
sunt antibioticele, pentru majoritatea 
dintre pacienți, însă antibioticele 
nu trebuie folosite în fazele inițiale 
ale gripei, ci doar atunci când se 
suspicionează o gripă suprainfectată 
cu o infecție bacteriană, dar aceasta 
este decizia medicului.

Pe lângă administrarea unui 
tratament, este foarte important să 
se țină cont de hidratarea corectă a 
organismului. Atunci când apare o 
îmbolnăvire, corpul de deshidratează, 
deci trebuie să se consume o 
cantitate mai mare de lichide, iar 
aici vorbim, pe lângă apă, de ceai, 
sucuri proaspăt stoarse, compoturi, 
supe. Trebuie asigurată o hidratare 
de doi-patru litri pe zi, cu lichide, care 
să ajute organismul să treacă mai 
ușor de această perioadă.

Hidratarea este esențială, dar și 
alimentația joacă un rol important 

pentru menținerea imunității în 
sezonul rece. Sunt de preferat 
legumele și fructele, care trebuie 
să fie folosite din abundență în 
alimentație. Fructele cele mai utile 
sunt cele care conțin vitamina C, 
precum citricele (portocale, lămâi 
etc.).

În sezonul rece trebuie purtată 
îmbrăcăminte groasă, călduroasă. 
Dacă afară plouă, se va folosi o 
pelerină de ploaie pentru protecție. Mai 
mult, practicarea unui sport este foarte 
importantă pentru că asigură o stare 
bună de sănătate. Un tonus psihic 
bun crește imunitatea și capacitatea 
de apărare împotriva virusurilor. Apoi 
există o serie de măsuri igienice pe 
care le cunoaștem foarte bine din 
pandemia de Covid-19, cum ar fi: 
evitarea contactului cu persoanele 
bolnave; spălatul pe mâini; evitarea 
atingerii nasului, gurii sau ochilor 
cu mâinile, dacă acestea nu au fost 
spălate în prealabil; păstrarea unei 
distanțe fizice cât se poate de mare 
față de ceilalți; purtarea măștii care 
acoperă gura și nasul; folosirea unei 
batiste nazale sau șervețele nazale de 
unică folosință.

Se poate întări sistemul imunitar 
împotriva virozelor prin vaccinare, și 
anume prin vaccin antigripal și vaccin 
anti Covid-19. De asemenea, se pot 
folosi anumite suplimente nutritive 
ce conțin vitamina C, D și zinc, 
care ajută la creșterea imunității în 
sezonul rece.
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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. 

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:

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 - 17:00 PT 384 - Bâlteni, Zăvoiului, Sovata, Căciulata, 
Grădiştea şi aleile aferente

Craiova19.01

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 - 17:00
19.01

PTAB Păuşeşti Măglaşi 5, PTAB Păuşeşti Măglaşi 6Păuşeşti 
Măglaşi

09:00 - 16:00

PTA Fedeleşoiu 3, PTA Berila, PTA Casa Grigore (terţ)Dăeşti09:00 - 17:00
PTA Olteni 2, PTA Fabrica Mobilă Alson (terţ)Bujoreni09:00 - 17:00
PTA Fedeleşoiu 1, PTA Fedeleşoiu 2, PTAB Sâmbotin 2, 
PTA IAS Dăeşti, PTA Stifu, PTCZ Fabrică Mobilă Corom 
(terţ), PTA Garaj Auto Sâmbotin (terţ), PTA Mobilă 
Dăeşti (terţ)

Dăeşti09:00 - 17:00

LEA JT Drăgoeşti 2 - circuitul 2Drăgoeşti09:00 - 13:00

PTAB Bălceşti CentruBălceşti11:00 - 14:00
LEA JT PTAB Budeşti 2 - circuitul 1 (zona Stadion, 
Şcoală Budeşti)

Budeşti09:00 - 16:00

Deputatul Daniel-Sorin Gheba şi-a 
prezentat bilanţul activităţii parlamentare

Daniel-Sorin Gheba şi-a prezentat 
bilanţul activităţii parlamentare, 
la începutul acestei săptămâni. 
Deputatul ales al judeţului Dolj a 
activat în Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice, încă de la debutul 
mandatului actual de parlamentar.

„Am considerat întotdeauna că 
alimentaţia sănătoasă şi corectă 
este definitorie pentru evoluţia unui 
popor. În luna martie am invitat 
procesatorii de produse lactate în 
Comisia pentru agricultură pentru 
a dezbate împreună Legea Laptelui. 
La final, legea a primit aviz favorabil, 
Parlamentul votând-o în forma finală, 
în sesiunea din toamnă, în luna 
octombrie. Datorită acestei legi va lua 
fiinţă Registrul Laptelui, un document 
electronic prin care produsele lactate 
vor putea fi comercializate. De 
asemenea, se face net diferenţa între 

produse lactate şi produse cu adaos 
de grăsimi vegetale”, a transmis 
Daniel-Sorin Gheba.

Deputatul a găzduit şi o întâlnire 
cu toate persoanele interesate de 
sursele de finanţare provenite din 
U.E.: „Întâlnirea a fost susţinută de 
prezentările unor renumiţi consultanţi 
pe fonduri europene, cum ar fi domnii 
Silviu Bratu, Valentin Mitrică, Narcis 
Ciobotariu. Luna martie mi-a oferit 
posibilitatea de-a merge în spaţiul 
rural pentru a organiza o întâlnire 
bazată pe accesabilitatea fondurilor 
europene în localităţile Șimnicu de 
Sus, Melineşti, Murgaşi, Goieşti. O 
deosebită încântare mi-a prilejuit 
invitaţia fermierilor din Dăbuleni care 
cu ocazia Festivalului celebru din 
localitate mi-au adus la cunoştinţă 
problemele cu care se confruntă în 
zonele agro-alimentare din judeţele 
unde îşi desfăşoară activitatea 
comercială. În urma intervenţiilor 
mele, problemele s-au rezolvat”, a 
mai menţionat Daniel-Sorin Gheba.

În luna iulie a anului trecut, 

Daniel-Sorin Gheba a fost în zona 
Deltei Dunării, acolo unde roiul de 
lăcuste a atacat localităţi întregi 
distrugând recoltele: „Am fost 
singurul parlamentar care a luat 
atitudine şi a stat de vorbă cu 
factorii administraţiei publice locale”. 
Politicianul spune că nu i-a uitat nici 
pe doljeni: „În urma discuţiilor avute 
cu diferiţi cetăţeni, atât din judeţul 
Dolj, unii semnalându-mi anumite 
abateri sau nereguli ale autorităţilor 
în urma audienţelor de la cabinetul 
meu parlamentar, cât şi cu locuitori 
ai diferitelor localităţi din ţară, am 
iniţiat prin sesizări şi prin adrese 
trimise instituţiilor care erau abilitate 
pentru a lua măsuri. Din numeroasele 
cereri trimise, le amintesc pe cele 

mai importante: Ministerul Culturii, 
Ministerul Antreprenoriatului şi 
Turismului, Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor, Garda de Mediu, 
S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A., I.S.U. 
Dolj, Avioane Craiova S.A., ANPC 
Dolj, IPJ Dolj, etc. La acestea se 
adaugă o serie de primării de pe raza 
judeţului nostru. Țin să precizez că 
în mare măsură problemele au fost 
remediate”, explică Daniel-Sorin 
Gheba.

O altă dimensiune a activităţii 
parlamentare a lui Daniel-Sorin 
Gheba ţine de implicarea în acţiuni 
umanitare, în acţiuni cu caracter civic 
sau în cele de promovarea a unui 
stil de viaţă sănătos prin încurajarea 
practicării sportului în aer liber.
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FCU Craiova pregătește transferul unui 
fundaș central

Adrian Mititelu nu stă să aștepte 
ca Duarte să se hotărască dacă se 
lasă de fotbal sau continuă să dea 
totul pentru FCU Craiova. Patronul 
trupei din Bănie vrea să transfere un 
fundaș central, așa cum își dorește 
și Nicolo Napoli. Marcel Pușcaș a 
confirmat dorința clubului de a se 
întări în defensivă.

„Multe nu pot să fie în perioada 
as ta ,  pent ru  că  major i ta tea 
contractelor se finalizează în vară. 
Noi am adus un fundaș stânga și 
mai avem așteptări de la un fundaș 
central”, a spus Pușcaș, la DigiSport.

Nicolo Napoli vrea neapărat un 
nou fundaș central. Duarte a revenit 
la antrenamentele echipei, dar se 
pregătește separat și șefii clubului nu 
știu încă ce gânduri are apărătorul.

„Trebuie să aducem repede un 
fundaș central. Sunt discuții cu doi 
jucători din străinătate. Deocamdată, 

avem trei variante de stoperi, 
Paramatti, Papadopoulos și Ricardo 

Grigore, plus Huyghebaert, care 
poate să joace și el în centru”, a 

declarat Napoli, conform GSP.

Rotaru dă un jucător la schimb pentru Jair

CSU Craiova caută să se întărească 
și mai mult în această iarnă. După 
ce i-a adus în Bănie pe Alexandru 
Ișfan și pe Gjoko Zajkov, patronul 
alb-albaștrilor a pus ochii pe încă un 
fotbalist. De această dată, omul de 
afaceri vrea să dea o dublă lovitură: 
să scape de unul dintre jucătorii de 
care Neagoe nu mai are nevoie și să 
îi aducă antrenorului un mijlocaș care 

să facă diferența pe teren.
Potrivit gsp.ro, Rotaru vrea să 

îl trimită pe Ionuț Vînă (27 de ani) 
la Petrolul, în schimbul brazilianului 
Jair (28 de ani). Mijlocașul crescut 
de Gică Hagi a ajuns în Bănie tot în 
urma unui schimb de jucători, între 
CSU Craiova și FCSB.

Petrolul, c lub cu probleme 
financiare, vrea în schimb 200.000 

de euro. Oltenii au propus un schimb, 
refuzat pentru moment, după cum 
notează sursa citată. Eugen Neagoe 
nu a vrut să vorbească despre 
fotbaliștii pe care nu îi mai vrea în lot.

„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 la 
finalul celui de-al doilea meci amical 
din Turcia.
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Neînvins în amicale, Neagoe îl 
avertizează pe Dan Petrescu: 

„Se va întrerupe acest şir”

CSU Craiova a încheiat neînvinsă 
cantonamentul din Turcia. Trupa 
din Bănie a remizat, în ultimul meci 
amical, scor 1-1, cu Partizan Belgrad. 
Alb-albaștrii s-au văzut conduși în 
minutul 11, dar Andrei Ivan a marcat 
golul egalizator în minutul 77, tot de 
la 11 metri.

Neagoe a început meciul cu: 87. 
Arlauskis - 23. Căpățînă, 2. Papp, 3. 
Mitrea, 5. Vătăjelu - 24. Roguljic, 4. 
Crețu, 16. Nistor, 6. Screciu, 9. Ivan 
- 20. Markovic. Rezerve: 1. Lazar, 
25. Găman, 35. Sala, 14. Zajkov, 34. 
Benga, 30. Vînă, 17. Rivaldinho, 33. 
Hanca, 7. Cîmpanu, 37. Danciu.

La finalul meciului, antrenorul 
Craiovei este nerăbdător să debuteze 
oficial pe banca formației patronate de 
Mihai Rotaru. Patronul alb-albaștrilor 
a fost prezent la meciul cu Partizan, 

urmărind felul în care se descurcă 
echipa sub comanda lui Eugen 
Neagoe.

„Băieții au înțeles importanța 
jocului de la Botoșani. Va fi primul 
meci oficial din 2023. În campionat 
nu va fi deloc ușor. Știți cum se joacă 
la Botoșani. Nu m-a mulțumit nici 
faza defensivă, nici cea ofensivă. Am 
făcut greșeli pe ambele faze. Greșeli 
pe care nu le făcusem în primele 
două jocuri. Atacul, au fost ocazii, 
Ivan, Crețu. Sunt 11 zile în care au 
muncit foarte bine. Cei de la Partizan 
au jucat foarte dur. Patronul a fost la 
meci, l-am salutat. Încă nu am vorbit 
după joc. Vom vedea ce vom face în 
continuare. Nu aș putea să vă dau un 
răspuns acum. Dacă va fi cazul, vom 
mai aduce jucători”, a declarat Eugen 
Neagoe, după partida cu Partizan, 
conform DigiSport.

Tehnicianul de la CSU Craiova 
spune că își dorește titlul și că șirul 
senzațional al celor de la CFR Cluj în 

Liga 1 se va opri, până la urmă: „La 
un moment dat se va întrerupe acest 
şir şi aş vrea ca noi să-l întrerupem. Ar 
fi ceva extraordinar ca Universitatea 

Craiova să câştige campionatul. Îmi 
doresc din suflet să reuşim acest 
lucru, dar suntem departe în acest 
moment”, a mai spus Neagoe.

Ivan e gata să câștige titlul 
cu CSU Craiova: „Și noi vrem 

victorii, trofee”

CSU Craiova încă are șanse la 
titlu în acest sezon. Oltenii au fost 
eliminați din Cupa României și se 
concentrează doar pe campionat 
acum. Eugen Neagoe este antrenorul 
ales de Rotaru să îi facă pe alb-
albaștri campioni. Andrei Ivan, 
căpitanul echipei, spune că vrea să 
câștige trofee și să nu îi mai vadă 
pe clujenii de la CFR câștigând cel 
mai important trofeu din fotbalul 
românesc.

„Sunt optimist! Suntem doar la 7 

puncte de locul 1, sperăm să facem un 
meci bun la Botoșani, să câștigăm, să 
fie bine. Domnul Neagoe a venit cu idei 
bune, suntem de puțin timp împreună. 
Nu schimbăm noi antrenorii, și noi 
vrem victorii, trofee, dar sunt meciuri 
și meciuri. Uneori, nu putem câștiga. 
Ne dorim să oprim seria celor de la CFR 
Cluj, vom vedea. Eu mi-am prelungit 
contractul cu Știința încă patru ani, 
vom vedea ce va mai fi”, a spus Ivan, 
conform ProSport.

Cătălin ANGHEL


