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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 Moară Topana, circuit 1Topana08:45 - 15:30

24.02

Trafo 1 PTCZ 19 Crisan III - străzile: Toamnei, 
Primăverii, Tipografului

Slatina08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 20 Crisan III străzile: Toamnei, 
Textilistului

Slatina12:00 - 16:00

PTA SI SRPP 9Vădastra08:00 - 12:00

PTA CAP ColibaşiStrejeşti, 
sat 

Colibaşi

09:00 - 17:00

Reținuți pentru furt calificat

Polițiştii oraşului Berbeşti au 
reținut pentru 24 de ore, în cursul zilei 
de miercuri, două persoane bănuite 
de săvârşirea infracțiunii de furt 
calificat. Este vorba despre o femeie 
în vârstă de 43 ani şi un tânăr de 21 
ani, ambii din localitatea Berbeşti, 
județul Vâlcea. Cei doi ar fi sustras 
mai multe bunuri din 3 locuințe.

„În urma activităților investigativ-
operative efectuate, au identificat 
persoanele în cauză, stabilind că 

acestea ar fi sustras pe parcursul 
anului 2022 din 3 locuințe situate 
în oraşul Berbeşti, mai multe bunuri 
(laptop-uri, articole vestimentare, 
electrocasnice şi bijuterii).

În baza probatoriului administrat, 
cei doi au fost reținuți pentru 24 
de ore, fiind introduşi în Centrul 
de Reținere şi Arestare Preventivă 
din cadrul IPJ Vâlcea, urmând să 
fie prezentați instanței de judecată 
pentru propuneri legale.

Cercetările continuă în cadrul 
unui dosar penal pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat”, IPJ 
Vâlcea.

Femeie din Râmnicu Vâlcea, drogată la volan

O femeie de 34 de ani din Râmnicu 
Vâlcea a fost depistată de polițişti în 
timp ce conducea în voie pe o stradă 

din localitate, după ce a consumat 
substanțe psihoactive. Femeia a fost 
testată cu aparatul Drugtest, ieşind 

pozitivă pentru două substanțe.
„La data de 15 februarie a.c., în 

jurul orei 12:30, polițiştii Biroului 
Rutier Râmnicu Vâlcea au identificat 
o femeie, în vârstă de 34 de ani, 
din localitatea Râmnicu Vâlcea, în 
timp ce conducea un autoturism 
în municipiul Râmnicu Vâlcea, sub 
influența substanţelor psihoactive.

În urma testării cu aparatul 
DrugTest a rezultat o valoare pozitivă 
la T1B THC, motiv pentru care a 

fost condusă la o unitate medicală 
pentru recoltarea de probe biologice, 
în vederea stabi l ir i i  prezenţei 
substanţelor psihoactive.

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. 

Alexandru NICA
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PUBLICITATE

Se evaluează clădirile din Târgu Jiu, în 
urma cutremurului

În urma cutremurului produs 
marți, 14 februarie, pe teritoriul 
județului Gorj, în cadrul Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență 
Gorj s-au stabilit comisii mixte pentru 
evaluarea stării tehnice a imobilelor 
și evaluarea gradului de afectare a 
structurii de rezistență la clădirile 
din Municipiul Târgu Jiu și localitățile 
unde au fost semnalate efecte ale 
cutremurului.

S-au constatat următoarele:
I. În ceea ce privește locuințele 

individuale și blocurile de locuit nu au 
fost observate elemente afectate ale 
structurilor de rezistență ale clădirilor.

II. Clădirile în care își desfășoară 
activitatea instituțiile publice afectate 
au fost evaluate constatându-se 
următoarele:

1. La Instituția Prefectului - 
Județul Gorj s-a restricționat accesul 
la corpul vechi de clădire, cuprinzând 
intrarea principală, Sala Maură și 
birourile adiacente. Instituția își 
desfășoară activitatea cu publicul în 
regim normal;

2. La sediul în care își desfășoară 
activitatea Direcția de Evidență a 
Populației Gorj nu au fost observate 
elemente afectate ale structurii de 
rezistență. Instituția își desfășoară 
activitatea cu publicul în regim 
normal;

3. La sediul în care își desfășoară 
activitatea Primăria Municipiului 
Târgu Jiu nu au fost observate 
elemente afectate ale structurii de 
rezistență. În prezent echipaje de 
intervenție intervin pentru degajarea 
elementelor de construcție afectate 
de la nivelul acoperișului, zonele 
fiind balizate corespunzător pentru 
protecția pietonilor. Instituția își 
desfășoară activitatea cu publicul în 
regim normal.

III. Situația clădirilor cu destinație 
un i t a t e  de  î nvă țămân t  de  l a 
nivelul municipiului Târgu Jiu este 
următoarea:

1 .  Ș C O A L A  G I M N A Z I A L Ă 
„CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Târgu Jiu 
(str. Agriculturii nr.4)

Fisuri verticale între corpuri de 
clădire. Nu s-au identificat vizual 
elemente ale structurii de rezistență 
afectate.

2. GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
PRELUNGIT LUMEA COPIILOR (NR 
6) Târgu Jiu (str. 22 Decembrie 1989 
nr.13)

Posibilitatea căderii tencuielilor de 
pe fațadă. Se recomandă asigurarea 
unui alt traseu de acces pentru copii. 
Nu s-au identificat vizual elemente 

ale structurii de rezistență afectate.
3. COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR 

VLADIMIRESCU” Târgu Jiu (str. Unirii 
nr. 13)

Posibile elemente ale structurii de 
rezistență afectate. Calcan zona nord 
prăbușit pe o suprafață de aproximativ 
1 m2. Se propune interzicerea de 
utilizare a corpului vechi al imobilului 
etaj și hol central.

4. LICEUL DE ARTE „CONSTANTIN 
BRĂILOIU” Târgu Jiu (str. Griviței 
nr. 34)

Fisuri între corpuri de clădire 
parter și etaj. Nu s-au identificat 
vizual elemente ale structurii de 
rezistență afectate.

5 .  L ICEUL TEHNIC „HENRI 
COANDA” Târgu Jiu (str. Izlaz nr. 2)

Fisuri între corpuri de clădire și 
tencuieli. În exterior fisură verticală 
între corpuri. Nu s-au identificat vizual 
elemente ale structurii de rezistență 
afectate.

Imobil Atelier Școală: Fisură 
verticală între perete despărțitor și 
stâlp. Fisură la peretele despărțitor. 
Fisuri între tavan gipscarton și pereți.

6. PALATUL COPIILOR Târgu Jiu 
(str. Siretului nr. 28)

Fisură între planșeele din lemn, ale 
tencuielilor, fisură pe partea exterioară 
pe semirotund cu recomandarea de 
restricționare a circulației în această 
zonă. Nu s-au identificat vizual 
elemente ale structurii de rezistență 
afectate.

7 .  Ș C O A L A  G I M N A Z I A L Ă 
„ECATERINA TEODOROIU” Târgu Jiu 
(B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 88 bis)

Fisuri între corpuri de clădire 
etaj I, un număr de 8 coșuri de fum 
fisurate și prăbușite și cu învelitoarea 
de țiglă afectată. Fisuri între corpuri 
de clădire. Nu s-au identificat vizual 
elemente ale structurii de rezistență 
afectate.

8. CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
Târgu Jiu (str. Unirii nr. 29 bis)

Coș de fum fisurat. Nu s-au 
ident i f icat v izual  e lemente ale 
structurii de rezistență afectate.

9. LICEUL TEHNOLOGIC BÎRSEȘTI 
(str. Bîrsești )

Două coșuri de fum deteriorate. 
Afectată structura de rezistență 
la Corp B. Interzicerea activității 
școlare în acest imobil. Este necesară 
expertizarea tehnică a Corpului B.

Fisuri între tavanul de gipscarton și 
pereți la Corpul D. Nu s-au identificat 
vizual elemente ale structurii de 
rezistență afectate.

1 0 .  Ș C O A LA  G I M N A Z I A L Ă 
„VOIEVOD LITOVOI” Târgu Jiu (Calea 

Severinului nr. 86)
Fisuri între tronsoane. 11 coșuri de 

fum fisurate din care 5 prăbușite care 
au afectat și învelitoarea din țiglă. Fisuri 
interioare între tronsoane la etajul 1. 
Nu s-au identificat vizual elemente ale 
structurii de rezistență afectate.

11. ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AL. 
ȘTEFULESCU” Târgu Jiu (Calea Eroilor 
nr. 36)

Fisuri între panourile de gipscarton 
și tencuială. Nu s-au identificat vizual 
elemente ale structurii de rezistență 
afectate.

IV. În ceea ce privește lăcașurile de 
cult din municipiul Târgu Jiu, situația 
este următoarea:

1 .  B i se r i ca  S f in ț i i  Împăra ț i 
Constantin și Elena - zona Parâng 
din municipiul Târgu Jiu este sub 
monitorizare urmând să fie efectuată 
o expertiză tehnică a clădirii. Slujbele 
se vor ține în zona adiacentă a clădirii.

2. Biserica Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel situată pe strada Calea Eroilor 
din municipiul Târgu Jiu este sub 
monitorizare. Au fost afectate cele 
două turle dinspre fațada principală 
urmând a se stabil i dacă a fost 
afectată structura de rezistență a 

acestora. Slujbele se vor ține în zona 
adiacentă a clădirii.

În prezent, comisiile mixte sunt 
în teren și urmează să fie evaluată 
starea tehnică a imobilelor și evaluarea 
gradului de afectare a structurii de 
rezistență la clădirile din localitățile 
Arcani, Telești, Lelești, Stănești, Runcu 
și Tismana.

După verificările din teren a stării 
tehnice a imobilelor și evaluarea 
gradului de afectare a structurii de 
rezistență la clădiri, se va efectua 
evaluarea pagubelor prin comisii, 
conform prevederilor legale.

Claudia GROSU

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 16.03.2023, ora 15.00, LICITAŢIE (prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului MIHAI ISTRATE: 

a) casa de locuit – C1 - in suprafata construita desfasurata de 363,8 mp, compusa din P+1E, construita din beton, 
tencuielile exterioare nu sunt realizate, construcție – C2 - in suprafata construita desfasurata de 42,5 mp,  cu regim de 
înălțime P și destinație anexa, nu sunt intabulate în cartea funciara și nu a fost permis accesul în imobil, terenul aferent 
proprietatii aparține altui proprietar și nu face obiectul raportului de evaluare, fără CF și nr. Cadastral, situata in localitatea 
TG. JIU, str. ALEEA MERILOR, nr. 27, jud. GORJ, pretul de pornire al licitaţiei 98.000 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 14.03.2023, ora 14.30, LICITAŢIE (prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului MIHAI RUP: 

a) casa de locuit – C1 - in suprafata construita desfasurata de 119 mp, compusa din P, construita din bca și caramida, 
tencuielile exterioare medii, construcție – C2 - in suprafata construita de 24 mp,  cu regim de înălțime P și destinație anexa, 
nu sunt intabulate în cartea funciara și nu a fost permis accesul în imobil, din exterior s-a constatat ca imobilul este o 
construcție parter cu un pod mansardat, terenul aferent proprietatii aparține altui proprietar și nu face obiectul raportului 
de evaluare, fără CF și nr. Cadastral, situata in localitatea COTOFENII DIN FATA, str. COTOFENILOR, nr. 93, jud. DOLJ, 
pretul de pornire al licitaţiei 56.500 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 14.03.2023, ora 15.00, LICITAŢIE (prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului MIHAI TOMA: 

a) casa de locuit – C1 - in suprafata construita desfasurata de 115 mp, compusa din P, construita din bca și caramida, 
tencuielile exterioare medii, construcție – C2 - in suprafata construita de 54 mp,  cu regim de înălțime P și destinație 
anexa, nu sunt intabulate în cartea funciara și nu a fost permis accesul în imobil, terenul aferent proprietatii aparține altui 
proprietar și nu face obiectul raportului de evaluare, fără CF și nr. Cadastral, situata in localitatea COTOFENII DIN FATA, 
str. COTOFENILOR, nr. 79, jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 56.500 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.
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ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 13.03.2023, ora 13.30, LICITAŢIE (prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului ANGHEL GHEORGHE: 

a) teren intravilan în suprafața de 500 mp, la data inspectiei pe terenul evaluat se afla o construcție P+M, neintabulata 
si al carei proprietar nu se cunoate, CF 53011 și nr. Cadastral 1265/1, situat in localitatea SLATINA, str. PLEVNEI, jud. OLT, 
pretul de pornire al licitaţiei 336.040 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 13.03.2023, ora 13.00, LICITAŢIE (prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului BADOI VIOREL: 

a) casa de locuit – C1 - in suprafata construita desfasurata de 300 mp, compusa din P+1E, construita din beton, 
tencuielile exterioare nu sunt realizate, nu a fost permis accesul în imobil, teren aferent în suprafața de 646 mp, fără CF 
și nr. Cadastral, situata in localitatea POTCOAVA, str. TARGULUI, nr. 49, jud. OLT, pretul de pornire al licitaţiei 201.000 lei 
(exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 15.03.2023, ora 11.30, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului BADYNE NADIA : 

          a) apartament 3 camere, în suprafața utila de  71,95 mp, probabil decomandat în bloc P+4E, fără spatii 
comerciale la parter, împreuna cu cota parte indiviza din spatiile comune și dependintele comune, precum și dreptul de 
proprietate al terenului aferent, situat în localitatea CRAIOVA, str. DEALUL SPIREI, bl. M13, sc. 1, ap. 11,  jud. DOLJ, pretul 
de pornire al licitaţiei 473.000 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 14.03.2023, ora 13.30, LICITAŢIE (prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului BIMBAI NANI: 

a) casa de locuit – C1 - in suprafata construita desfasurata de 48 mp, compusa din P, construita din bca, tencuielile 
exterioare slabe, nu are autorizație de construcție și nu este intabulata, terenul aferent proprietatii aparține altui proprietar 
și nu face obiectul raportului de evaluare, fără CF și nr. Cadastral, pe terenul analizat mai sunt și alte construcții care 
nu se evalueaza; situata in localitatea COTOFENII DIN FATA, str. COTOFENILOR, nr. 108, jud. DOLJ, pretul de pornire al 
licitaţiei 27.000 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 13.03.2023, ora 12.30, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului BUSCU MARIN: 

          a) teren extravilan cultivat, în suprafața de 3.500 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în comuna TATULESTI, 
T64, P23, jud. OLT,  pretul de pornire al licitaţiei 6.900 lei (exclusiv TVA*)), 

          b) teren extravilan cultivat, în suprafața de 5.530 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în comuna TATULESTI, 
T20, P33, jud. OLT,  pretul de pornire al licitaţiei 10.900 lei (exclusiv TVA*)), 

          c) teren extravilan cultivat, în suprafața de 1.190 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în comuna TATULESTI, 
T19, P68, jud. OLT,  pretul de pornire al licitaţiei 2.300 lei (exclusiv TVA*)),

          d) teren extravilan cultivat, în suprafața de 2.000 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în comuna TATULESTI, 
T52, P117, jud. OLT,  pretul de pornire al licitaţiei 3.900 lei (exclusiv TVA*)),

          e) teren extravilan cultivat, în suprafața de 1.900 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în comuna TATULESTI, 
T25, P155/1, jud. OLT,  pretul de pornire al licitaţiei 3.700 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 13.03.2023, ora 12.00, LICITAŢIE ( prima 
licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului BUSCU MARIN: 

          a) teren extravilan cultivat, în suprafața de 1.200 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în comuna TATULESTI, 
T64, P168, jud. OLT,  pretul de pornire al licitaţiei 2.100 lei (exclusiv TVA*)), 

          b) teren extravilan cultivat, în suprafața de 1.750 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în comuna TATULESTI, 
T52, P5, jud. OLT,  pretul de pornire al licitaţiei 3.000 lei (exclusiv TVA*)), 

          c) teren extravilan cultivat, în suprafața de 1.217 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în comuna TATULESTI, 
T5, P29, jud. OLT,  pretul de pornire al licitaţiei 2.100 lei (exclusiv TVA*)),

        d) teren extravilan cultivat, în suprafața de 366 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în comuna TATULESTI, 
T52, P4, jud. OLT,  pretul de pornire al licitaţiei 600 lei (exclusiv TVA*)),

         e) teren extravilan cultivat, în suprafața de 963 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în comuna TATULESTI, 
T19, P61, jud. OLT,  pretul de pornire al licitaţiei 1.700 lei (exclusiv TVA*)), 

         f) teren extravilan cultivat, în suprafața de 3333 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în comuna TATULESTI, 
T25, P25, jud. OLT,  pretul de pornire al licitaţiei 5.700 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare 
(condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 
0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 13.03.2023, ora 11.30, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului BUSCU MARIN: 

           a) teren intravilan format din doua loturi (P3 – 765 MP, P4 – 437 MP), în suprafața de 1.202 mp, cu deschidere 
la drum asfaltat, fără CF și nr. Cadastral, situat în comuna TATULESTI, T69/35, P3, P4, jud. OLT,  pretul de pornire al 
licitaţiei 17.700 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 15.03.2023, ora 11.00, LICITAŢIE (prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului CALIN IONEL: 

a) casa de locuit – C1 - in suprafata construita desfasurata de 222,4 mp, compusa din Sp+P+E, construita din bca, 
finisajele sunt considerate medii/bune si teren aferent în suprafat de 208 mp, fără CF și nr. Cadastral,  situata in localitatea 
CRAIOVA, str. ALEXANDRU CEL BUN, nr. 50B, jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 768.000 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 15.03.2023, ora 13.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului CALIN MARIAN : 

          a)dreptul de uzufruct viager asupa proprietății format din  teren extravilan de 1.500 mp, CF 30912 și nr. 
Cadastral 30912, situat în com. SALCUTA, T49, P45,  jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 8.800 lei (exclusiv TVA*)),

        b) dreptul de uzufruct viager asupa proprietății format din  teren extravilan de 1.100 mp, CF 30962 și nr. 
Cadastral 30962, situat în com. SALCUTA, T49, P4,  jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 6.500 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 16.03.2023, ora 10.30, LICITAŢIE (prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului CIUCURAN MIHAI: 

a) casa de locuit – C1 - in suprafata construita de 40 mp, cu regim de înălțime P, construita din caramida, finisajele 
sunt considerate slabe si teren aferent în suprafața de 500 mp, fără CF și nr. Cadastral, situata in localitatea COSOVENI, 
str. MORII, nr. 24, jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 105.000 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 16.03.2023, ora 14.30, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului DEACONU AUGUSTIN: 

a) cota de 3/8 din casa de locuit cu regim de înălțime P, în suprafața de 52 mp, construita din caramida și acoperită 
cu tigla; magazie cu finar, cu regim de înălțime P, zidarie bca, nu se cunoste suprafata și teren intravilan în suprafața 
de 463 mp masurati (1000 mp din acte), CF 36427 si nr. Cadastral 36427, situata în com. TOMSANI, sat. TOMSANI, str. 
PRINCIPALA, nr. 101, jud. VALCEA , pretul de pornire al licitaţiei 16.000 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 16.03.2023, ora 13.30, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului DOBRISAN DORIN : 

          a) dreptul de uzufruct viager asupa proprietății rezidențiale formata din  apartament cu 5 camere dispus pe 
doua nivele, în suprafața utila de 116,15 mp, decomandat în bloc P+4E, cu spatii comerciale la parter, împreuna cu cota 
parte indiviza din spatiile comune în cotă 1/78 și dependintele comune, precum și dreptul de proprietate al terenului indiviz 
aferent locuinței în cotă de 1/78, CF 37301-C1-U55 și  nr. Cadastral 248/1:11, situat în localitatea Râmnicul Vâlcea, str. 
Calea lui Traian, nr.135, bl. N2, sc. A, et. 4 ap. 11, jud. Vâlcea, pretul de pornire al licitaţiei 162.500 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 16.03.2023, ora 15.30, LICITAŢIE (prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului DUMITRU MARIUS: 

a) casa de locuit – C1 - in suprafata construita desfasurata de 78 mp, compusa din P, construita din beton, finisajele 
exterioare sunt bune, nu a fost permis accesul în imobil si teren aferent în suprafața de 1128 mp (pe teren se afla o 
construcție parter+etaj din bca care nu face obiectul raportului de evaluare); fără CF și nr. Cadastral, situata in localitatea 
TG. CARBUNESTI, str. PLOPILOR, nr. 34, jud. GORJ, pretul de pornire al licitaţiei 122.000 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.



OLT5 Vineri, 17 Februarie 2023

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro

PUBLICITATE

ANUNT VANZARE - LICITATII PUBLICE   

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  licitaţii  publice în temeiul Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare, la sediul A.J.F.P. 
DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 209 pentru:

1.SC SABEN  AUTO 1957 SRL, Craiova, str. Nufarului, nr. 4, jud Dolj, cod identificare 
fiscala 32036975, dosar executare S8659/2023  in data de 02.03.2023, ora 10,00 pentru vanzarea 
bunurilor la licitatia nr. 1: elevator  hidraulic 4 coloane pregatit PT TST3588-440A, pret pornire 
licitatie 17.400 lei, elevator  foarfeca, pret pornire licitatie 11.100 lei, aparat sudare in puncte 
tip  invertor, pret pornire licitatie 15.100 lei, sistem mobil complet pentru fixat si redresat, 
pret pornire licitatie 34.600 lei, compresor  KAESER  cu  surub, pret pornire licitatie 17.900 lei,  
evaluate in anul 2021, amplasate  la sediul societatii.

2. ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE  CRAIOVA  cu domiciliul fiscal in 
Craiova, str. Cl  Bucuresti, nr.137A, bl N8, sc 2, parter, jud Dolj, cod identificare fiscala 
14956542, dosar executare  A3490 /2023 in data de 02.03.2023, ora 13,00 pentru vanzarea 
bunurilor la licitatia nr. 1: autoturism AUDI  A4, an fabricatie 2010, nr inmatriculare DJ40ASF, 
pret pornire licitatie 38.007 lei, aparate aer conditionat AC GREE  12000BTU/H- 10 buc, pret 
pornire licitatie 341 lei/ buc, aparate aer conditionat AC GREE  9000BTU/H- 2 buc, pret pornire 
licitatie 341 lei/ buc, aparate aer conditionat AC GREE  24000BTU/H- 3 buc, pret pornire licitatie 
341 lei/ buc, aparat aer conditionat AC GREE  18000BTU/H,pret pornire licitatie 341 lei, adaptor  
WIRELESS-RPC-WU1420 – 9 buc, seriile CO9BZEWU2017, CO9BZEWU2018, CO9BZEWU20171, 
CO9BZEWU20172, CO9BZEWU20173, CO9BZEWU20176, CO9BZEWU20177, CO9BZEWU2017 
7, CO9BZEWU2017 7, pret pornire licitatie 20 lei/buc, adaptor WIRELESS-RPS-WU1420, seria 
CO9BZEWU2017 4,  pret pornire licitatie 365 lei, imprimanta multifunctionala  bizhub363, pret 
pornire licitatie 350 lei, UPS  SOCOMEC  NETYS, pret pornire licitatie 281 lei, copiator MFC  
TOSHIBA  STUDIOU CNL- 2buc, seriile 185163 si 185165, pret pornire licitatie 350 lei/ buc, 
SERVER  HP DL180, pret pornire licitatie 632 lei, retea informatica – 4buc, pret pornire licitatie 
350 lei/ buc, SERVER  POWEREDGE R210 – 2buc, seriile GTH6X4J si ITH6X4J, pret pornire 
licitatie 696 lei/ buc, calculatoare DELL OPTIPLEX380DT cu monitoare DELL TIP 1- 45 buc, 
pret pornire licitatie 365 lei/ buc, calculatoare DELL OPTIPLEX380DT cu monitoare DELL TIP 
2 – 5buc, pret pornire licitatie 365 lei/ buc, calculator  DELL OPTI 390SF- seria  BP3Q75J, pret 
pornire licitatie 212 lei. Bunurile au fost evaluate in anul 2022 si se afla amplasate in Craiova, 
str Decebal, nr 83, Dolj.

Preturile nu includ  TVA.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri  sa instiinteze organul de 

executare inainte de data stabilita pentru vanzare si sa prezinte toate dovezile in sustinere 
despre aceasta.

Cei interesati in cumpararea  bunurilor sunt invitati sa se  prezinte  la termenul de vanzare 
la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, 
urmatoarele documente: oferta de cumparare conform modelului formularului aprobat prin 
OPANAF 987/2020, depusa direct sau transmisa prin posta, dovada platii taxei de participare sau 
a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara reprezentand 10% din pretul de 
pornire a licitatiei care se plateste in lei, in contul IBAN RO10 TREZ 291.50.67.01XXXXXXX, 
cod fiscal 4830007 deschis la Trezoreria Craiova; imputernicirea persoanei care il reprezinta 
pe ofertant; pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare 
eliberat de ORC; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; 
pentru persoanele fizice romane,copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, 
copie de pe actul de identitate/pasaport, declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin 
care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul, urmand sa se prezinte la datele 
stabilite pentru vanzare si la locul fixat in acest scop. 

Persoanele inscrise la licitatie se pot prezenta si prin mandatari care trebuie sa isi justifice 
calitatea prin procura speciala autentica.

Potrivit OMF nr. 1129/2009, vanzarea la licitatie, in conditiile Codului de procedura fiscala, 
reprezinta o forma a licitatiei de tip mixt, reprezentand o combinatie intre licitatia prin oferta in 
plic inchis si licitatia cu strigare, care porneste de la cel mai mare pret inscris in oferte, dar nu 
mai mic decat pretul de pornire al licitatiei, potrivit legii. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, 
transmise prin telex sau telefax.

Licitatia incepe de la cel mai mare pret din ofertele de cumparare scrise , daca acesta este 
superior pretului de pornire la licitatie, iar in caz contrar va incepe de la acest din urma pret.

Adjudecarea se face in favoarea participantului care a oferit cel mai mare pret, dar nu mai 
putin decit pretul de pornire.

Taxa de participare nu se restituie ofertantilor care nu s-au prezentat la licitatie, celui care 
a refuzat incheierea procesului-verbal de adjudecare, precum si adjudecatarului care nu a 
platit pretul.

Impotriva prezentului inscris,cel interesat poate introduce contestatie la instanta 
judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostiinta  
in conformitate cu prevederile art. 260 si art 261 din Legea nr. 207/2015  privind Codul de 
procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art.9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura 
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare 
silita audierea contribuabilului nu este obligatorie.

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

Anuntul se afla postat 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.

Angajări la 
SJU Slatina

Spitalul Județean de Urgență 
Slatina a scos la concurs, recent, două 
posturi. Este vorba despre postul de 
director medical și cel de director de 
îngrijiri medicale.

Pentru postul de director de 
îngrijiri medicale concursul va fi 
organizat în data de 9 martie, iar 
pentru cel de director medical în 13 
martie.

În ambele cazuri, termenul limită 
pentru depunerea dosarelor de către 
persoanele interesate este data de 28 
februarie, ora 16.00. Selecția acestora 
se va face în 1 martie, când vor fi afișate 
și rezultatele procedurii, iar candidații 
nemulțumiți pot depune contestații 
în data de 2 martie, termenul pentru 
soluționarea lor fiind 3 martie.

Proba scrisă, care constă în test 
grilă de verificare a cunoștințelor din 
legislație, va fi pe 13 martie, interviul 
de selecție având loc pe 21 martie.

În vederea organizării concursului, 
au fost stabilite următoarele criterii 
specifice ce trebuie respectate de 
doctorii care se înscriu:

- sunt absolvenți de învățământ 
universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul medicină, specializarea 
Medicină;

- sunt confirmați medic specialist 
sau medic primar;

- au vechime de minimum 5 ani 
în specialitate.

În prezent, postul de director 
medical este ocupat de Florin Popa, 
după demisia medicului Radu Ene, 
iar pe cel de director de îngrijiri este 
Mirela Stăncioiu.

Casieria Primăriei Slatina, 
spartă de hoți

Una dintre casieriile Primăriei 
Slatina a fost spartă miercuri 
noaptea. Hoţii au furat un seif, dar 
din nefericire pentru aceştia, seiful 
era gol. Încasările erau colectate 
încă din timpul zilei, din acest motiv 
în casierie nu rămâneau bani pe 
timpul nopții.

„La data de 16 februarie 2023, 
în jurul orei 07.00, Inspectoratul de 
Poliție Județean Olt a fost sesizat, 
prin apel 112, cu privire la faptul că 
persoane necunoscute ar fi pătruns, 
prin efracție, în sediul unei instituții 
publice din municipiul Slatina.

La fața locului s-a deplasat o 

echipă complexă de cercetare, care, 
din primele verificări, a stabilit faptul 
că, în noaptea de 15 spre 16 februarie 
2023, persoane necunoscute ar 
fi pătruns, prin efracție, în sediul 
unei instituții publice din municipiul 
Slatina, de unde ar fi sustras un seif 
gol”, se arată într-un comunicat al 
Poliției Olt.

În cauză a fost întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt calificat, cercetările 
fiind continuate în vederea identificării 
persoanelor bănuite, stabilirii situației 
de fapt și dispunerii de măsuri legale.

Alexandru NICA
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MEHEDINȚI
Polițiștii de la rutieră l-au încătușat pe „Spaima Șoselelor” 

Un severinean a fost încătușat de 
poliție după ce a fost prins beat criță 
la volan de 2 ori în aceeași zi la un 
interval de nici 4 ore. Bărbatul avea 
și  permisul suspendat.

Situație tragicomica și de cartea 
recordurilor la Orșova, județul 
Mehedinți. Un bărbat a reușind 
performanța ca în decurs de nici 4 ore 
să fie prins de 2 ori de către poliție 
în stare avansată de ebrietate la 
volan, dar și cu dreptul de conducere 
suspendat. Inițial oamenii legii l-au 
depistat cu o alcoolemie de 0,98 
mg/l alcool pur în aerul expirat, 
apoi cu 1,01 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, adică și mai beat. Ce o fi fost 
în mintea omului buclucaș numai 
Dumnezeu știe. Ce se știe sigur este 
că s-a ales cu o pereche de cătușe și 

un dosar penal care arată o destinație 
cam răcoroasă și anume închisoarea.

La data de 15 februarie a.c., ora 
01.15, poliţiştii din cadrul Poliției 
municipiului Orșova au depistat, 
în trafic, pe DN6, în localitatea 
Orşova, un bărbat de 57 de ani, din 
municipiul Drobeta Turnu Severin, 
care conducea un autovehicul după 
ce ar fi consumat băuturi alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat cu 
aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 
0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, 
acesta fiind condus la o unitate 
medicală pentru recoltarea de probe 
biologice de sânge.

De asemenea, în urma verificărilor 
efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că 
bărbatul avea dreptul de conducere 
suspendat din 23 noiembrie 2022.

Ulterior, la ora 03.55, poliţiştii din 
cadrul Poliției municipiului Orșova au 
depistat acelaşi conducător auto, în 
trafic, pe DN6, în localitatea Orşova.

La solicitarea poliţiştilor, bărbatul 
a fost testat din nou cu aparatul 
alcooltest, rezultând o valoare de 
1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, 
fiind condus la o unitate medicală în 
vederea recoltării de probe biologice 
de sânge.

Bărbatul a fost reținut pentru 
24 de ore, urmând ca la data de 
16 februarie a.c., să fie prezentat 
unității de parchet competente cu 
propunere de luare a unei alte măsuri 
preventive.

„În cauză, se continuă cercetările, 
sub aspectul săvârşirii infracţiunilor 
de conducerea unui vehicul fără 

permis de conducere şi conducerea 
unui vehicul sub influenţa alcoolului 
sau a altor substanţe”, a anunțat IPJ 
Mehedinți.

Iulian Gogonea

Centrul Militar Județean Mehedinți, 55 de ani de la înființare
Centrul Militar Județean Mehedinți 

a sărbătorit 55 de ani de la înființare. 
Cu acest prilej, în sala Virgil Ogășanu 
din cadrul Palatului Culturii Teodor 
Costescu din Drobeta Turnu Severin 
a avut loc o adunare festivă la 

care au participat reprezentanți ai 
instituțiilor publice locale și județene, 
colaboratori și foști angajați.

Pentru a marca 55 de ani de 
existență, Centrul Militar a organizat 
o adunare festivă la care au luat 

parte prefectul județului, Alin Isuf, 
președintele Consiliului Județean 
Mehedinți ,  Aladin Georgescu, 
viceprimarul municipiului, Daniel 
Cîrjan, șefii instituțiilor din subordinea 
MAI, colaboratori și foști angajați.

Festivitatea a început cu intonarea 
imnului național. După seria de 
alocuţiuni venite din partea celor 
prezenți Centrul Militar Județean a 
acordat invitaților diplome și plachete.

Claudia GROSU

Oltenia, zguduită de sute de ori

Sute de replici au urmat cutremurului 
cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara 
Richter, produs marți în zona seismică 
Gorj.

Joi dimineață, puțin după ora 3, 
a fost înregistrat un nou cutremur de 
intensitate medie - 4,2 pe scara Richter 
- care a putut fi simțit de oltenii care nu 
dormeau la acea oră.

Până joi seara au fost localizate 
peste 300 de replici ale cutremurului 
de marți, după cum au anunțat 
reprezentanții Institutului pentru Fizica 
Pământului.

„Tectonica regiunii este caracterizată 
de două sisteme de falii. Primul sistem 
este de tip transformantă, orientată NV-
SE, ce se intersectează cu un al doilea 
sistem de falii, orientat E-V.

Cutremurul a fost înregistrat cu un 
raport semnal zgomot bun la un număr 
de 109 de accelerometre ce aparţin 
Reţelei Seismice Naţionale. Valoarea 
acceleraţiei maxime a terenului a 

prezentat un trend descrescător cu 
creşterea distanţei epicentrale.

Cea mai mare valoare a fost 
înregistrată la staţia Gura Zlata, judeţul 
Hunedoara (105,25 cm/s*s), iar cea 
mai mică valoare a fost înregistrată 
la staţia Târguşor, Constanţa (0,05 
cm/s*s)”, se arată într-o postare pe 
pagina de Facebook a INCFP.

Cutremurul anterior, din data de 13 
februarie, a avut magnitudinea 5,2, 
intensitatea epicentrală V şi adâncimea 
de 16 km. Acesta a avut 16 replici, cea 
mai mare având magnitudinea de 3,4.

Potrivit INCDFP, zona în care 
au avut loc aceste cutremure este 
cunoscută printr-o activitate seismică 
slab-moderată, cu evenimente cu 
magnitudine peste 5 foarte rare. Ultimul 
cutremur estimat cu magnitudinea de 
5,2 a fost produs în 1943, la adâncimea 
de 9,9 km.

Alte cutremure mai semnificative 
produse în zonă au fost în 1912 - 4,5, 
adâncime 10 km, 1916 - 3,9 adâncime 
10 km, 1962 - 4, adâncime 16 km şi 
1963 - 4,5, adâncime 10 km.

„Cele două cutremure au fost 

resimţite pe o arie extinsă cuprinzând 
Oltenia, Banat, Hunedoara, partea 
de nord-est a Serbiei şi de nord-vest 
a Bulgariei. Efectele cutremurelor 
au scăzut semnificativ cu distanţa. 
Sistemul de tip dublet seismic 
înregistrat zilele acestea reprezintă cea 
mai intensă activare a zonei de când 
avem date despre această regiune”, 
subliniază INCFP.

În urma evenimentelor seismice 
din ultima perioadă, din zona seismică 
Gorj, Oltenia, INCDFP a trimis 
specialiști în zonă pentru montarea a 
3 stații seismice și 5 stații GPS, pentru 
analize în vederea cercetărilor privind 

procesul de desfășurare a cutremurelor 
și efectele produse de acestea.

Noile stații seismice pot înregistra 
cutremure de magnitudine de valoare 
mică și pe baza înregistrărilor se pot 
estima pagubele din zonă, iar stațiile 
GPS vor înregistra deformările crustale.

Echipamentele s-au montat în 
localitățile Lelești, Runcu, Peștisani și 
Bâltișoara.

Aceste stații seismice vin în 
completarea celor 5 stații deja existente 
în această zonă, la Gura Zlata, Lotru, 
Petroșani, Târgu Jiu, Herculane și 
Strehaia.

foto: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizica Pământului

foto arhivă
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Brâncuși, în Exilul Românesc

Săptămâna Brâncuși a continuat 
și joi, la Craiova. De la 11, cei care 
au dorit să afle informații mai puțin 
cunoscute despre sculptorul român, 
au fost invitați la Muzeul Cărții și 
al Exilului Românesc, în incinta 
Casei Dianu. Acolo au fost expuse 
documente de arhivă și bibliotecă 
dedicată lui Constantin Brâncuși.

Prezent la  evenimentul  de 
joi, managerul Bibliotecii Aman, 
Lucian Dindirică, a vorbit despre 
expoziție și despre una dintre cele 
mai importante piese din cadrul 
vernisajului, o revistă din 1921.

„Astăzi vă propunem o expoziție 
de documente de arhivă și bibliotecă 
dedicată lui Constantin Brâncuși. 
Este vorba despre cărți și reviste 
donate din Exilul Românesc, cărți 
și reviste care au apărut în vest 
în perioada comunistă. Cea mai 
importantă este revista din 1921, 
număr dedicat lu i  Constant in 
Brâncuși. Alături de expoziția pe 
care v-o propunem, se află și o 
expoziție a partenerilor noștri de 
la Cenaclul Constantin Brâncuși, 

parteneri ai Bibliotecii Județene”, 
a spus la deschiderea expoziției 
Lucian Dindir ică, manager al 
Bibliotecii Aman.

Vicepreședintele Consil iului 
Județean (CJ) Dolj, Antonie Solomon, 
a fost prezent de asemenea la 
deschiderea evenimentului de 
joi. Fostul edil al orașului a vorbit 
despre nevoia de cultură și despre 
lipsa preocupării în acest sens. În 
paralel, Antonie Solomon a amintit 
sprijinul pe care Consiliul Județean 
îl aduce acestui domeniu.

„Instituția noastră dă un sprijin 
real culturii județene și culturii 
naționale. Vă transmit salutul 
președintelui Consiliului Județean, 
Cosmin Vasile, care nu a putut să 
participe. Sărbătorim în această 
săptămână 147 de ani  de la 
Nașterea lui Brâncuși. Un drum 
lung de la Târgu Jiu la Craiova, 
București și Paris, drum pe care 
l-a străbătut aproape pe jos. Din 
păcate noi nu avem încă acea 
preocupare de a promova și de a ne 
aminti de înaintașii noștri care au 

făcut cinste acestei Românii. Între 
noi și cultură este un zid, pe unde e 
greu de pătruns. Eu iubesc trecutul, 
urăsc prezentul și mi-e frică de 
viitor”, a spus vicepreședintele CJ 
Dolj, Antonie Solomon.

Expoziția va fi deschisă pe tot 
parcursul săptămânii. Evenimentele 
care îl sărbătoresc pe Brâncuși 
au continuat joi la Galeria „Arta” 
a Uniunii Artiștilor Plastici din 
România. Acolo a fost prezentată 
publicului expoziția Față în Față.

Minim 270 de comercianți vor vinde mărțișoare 
în Craiova

270 de comercianți au primit 
acorduri de ocupare temporară 
a  domen i u l u i  pub l i c  pen t r u 
c o m e r c i a l i z a r e a  p r o d u s e l o r 
specifice zilelor de 1 și 8 martie, 
în Craiova.

„Dintre aceștia, peste 100 au 
solicitat și primit locații în centrul 
orașului. Bazat pe istoricul anilor 
trecuți, ne așteptăm să ajungem la 
aproximativ 350 comercianți până la 
finalul lunii februarie”, au transmis 
reprezentanții Primăriei.

În afară de centrul orașului, se 
mai organizează zone de comerț 
ambulant cu produse specifice zilelor 
de 1 și 8 martie în următoarele 
locații:

- Calea București - zona Rotonda;
- Bulevardul Nicolae Titulescu - 

zona Spital Filantropia;
- Bulevardul 1 Mai;
- Craiovița - esplanada dintre 

Bu levardu l  George Enescu ș i 
Bulevardul Oltenia;

- Brazda lui Novac - zona Complex 
Baba Novac;

- Strada Petre Ispirescu;
- Cartier Valea Roșie - zona Piața 

Valea Roșie;
- Bulevardul Dacia - zona Gării.
Comercianții trebuie să achite 

7 lei/mp/zi în zona centrală, 5 
lei/mp/zi în zona 1 a municipiului 
(Calea București, Nicolae Titulescu 
și Bulevardul 1 Mai), 4 lei/mp/zi în 
Craiovița, Brazda lui Novac, Petre 
Ispirescu și cartier Valea Roșie. 
Aceștia se pot amplasa începând cu 
data de 24.02.2023 și pot rămâne 
până pe 1.03.2023 sau 8.03.2023, 
în funcție de opțiunea fiecăruia, 
după cum anunță autor i tăț i le 
locale. Suprafața aprobată este de 
3 metri pătrați.

Cătălin ANGHEL
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HOROSCOP
Informatiile primite de 

departe te-ar putea obliga sa 
afli mai multe despre subiect. 
S-ar putea sa fii inspirat sa iti 
folosesti noile cunostinte intr-un 
proiect care include un partener. 
Mintea ta este perspicace acum. 

Puterile mentale crescute te-
ar putea face sa petreci mult timp 
citind sau facand un fel de cercetare. 
Curiozitatea ta este deosebit de 
ascutita acum si s-ar putea chiar sa 
te gandesti sa avansezi cumva pe 
plan educational.

Problemele legate de bani 
pot fi rezolvate prin folosirea 
intuit ie i  s i  a puter i i  ta le 
interioare. 

S-ar putea sa ai banuiala 
ca ideea ta de a castiga bani in 
plus ar putea functiona.

Intuitia ta ar putea creste astazi 
pana la punctul in care simti ca ai 
putea deduce gandurile si motivele 
unor oameni pe care nu i-ai intalnit 
pana acum. Citirea stirilor s-ar putea 
sa iti aduca perspective bruste despre 
cum vor decurge lucrurile.

Un val de putere interioara 
te-ar putea face sa simti ca 
poti muta muntii. Daca te-ai 
gandit la actiuni pe care altii le 
considera imposibile, aceasta 
este ziua pentru a le pune in 
practica. 

Ar trebui sa te s imti 
deosebit de pasionat acum, 
mai ales in ceea ce priveste 
parteneriatele. 

Parteneriatele romantice 
necesita cu siguranta o seara 
singuri impreuna.

Amintiri din trecutul tau 
indepartat ar putea reaparea 
astazi. S-ar putea sa te intrebi 
de ce te ganditi brusc la ele, 
dar probabil ca ele reprezinta 
o eliberare a vechilor blocaje 
emotionale care te-au retinut.

Daca nu te-ai simtit in 
largul tau in ultimul timp, 
un val de putere interioara 
te-ar putea impinge peste 
varf si te poate face sa te 
simti din nou puternic si 
sanatos. 

Ziua de astazi reprezinta un 
nou inceput in multe privinte. Un 
vechi prieten ar putea sa reapara 
in viata ta si sa-ti trezeasca amintiri 
placute si deconcertante. Nu iti fa 
griji prea multe pentru asta. Probabil 
reprezinta o eliberare necesara.

Un val de pasiune it i 
poate domina z iua daca 
nu gasesti o iesire pentru 
aceasta. 

Pasiunea romantica este 
mare, asa ca o seara intima 
cu un iubit este o idee buna. 

Nervii ar putea fi intinsi la maxim. 
Cineva din anturajul tau poate avea o 
problema cu o persoana de autoritate 
si pot aparea probleme politice. Este 
posibil sa te simti deosebit de puternic 
acum si ai putea fi tentat sa iti arunci 
palaria in ring.

O seara romantica acasa cu 
partenerul tau i-ar putea apropia 
pe cei doi. Totusi, emotiile tale sunt 
intense acum, asa ca trebuie sa-ti 
folosesti intuitia pentru a judeca 
exact cat de mult din sentimentele 
tale ar trebui sa dezvalui.

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00 3 ceasuri bune
09:45 Teleshopping
10:00 Exclusiv în România (R)
10:55 Mic portret 
  de mari romance (R)
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 Opre Roma 
15:55 EURO polis 
16:55 Mic portret 
  de mari romance 
17:00 Timişoara, Capitală
   Europeană a Culturii 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 De-a șoarecele și 
  pisica (AP)
23:00 Soția perfectă 
00:00 Câştigă 
  România! (R)
01:00 Dosar România (R)
02:00 Ora regelui (R)
02:50 Telejurnal (R)
03:40 Sport (R)
03:55 Dincolo de alb 
  şi negru (R)
04:35 Soția perfectă 
05:20 Exclusiv în 
  România (R)
06:00 Teleshopping
06:55 Imnul României

08:25 Crăciun cu afine (12)
09:55 Austenland (12)
11:35 RoboCop (AP12)
13:35 Harry Potter: 
  Aniversarea de 
  20 de ani. 
  Reîntoarcerea 
  la Hogwarts
15:20 Pe platourile 
  de filmare 
15:50 Un cântec 
  străbate lumea (12)
18:05 Delicios (12)
20:00 The White Lotus 
22:00 Pădurea tăcută (18)
23:35 Tatăl bun: 
  Povestea lui 
  Martin MacNeill
01:00 T2 Trainspotting (N15)
02:55 Ali (15)
05:30 Pe platourile de filmare 
06:00 Înainte să te 
  cunosc (AP12)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:30 Războiul depozitelor 
08:30 Ridiculozaurii 
09:30 M.A.S.H. 
10:30 Familia Bundy 
11:30 Seinfeld 
12:30 Faze tari şi minte multă 
13:00 Ce spun românii 
14:00 Războiul depozitelor 
15:00 Ridiculozaurii 
16:00 M.A.S.H. 
17:00 Familia Bundy 
18:00 Seinfeld 
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 5.0 
22:00 S.W.A.T. 
23:00 Aşii amanetului 
00:00 Hawaii 5.0 
01:00 S.W.A.T. 
02:00 Rezidentul 
03:45 Urgențe 
04:30 La bloc 
06:00 Faze tari şi minte multă 

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 Casă, 
  super-casă: 
  la extreme

07:00 Starea naţiei (R)

08:00 Focus 
09:00 Teleshopping
09:15 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 Secretele 
  presedintelui
20:00 Rocky 
  Balboa (12)
22:30 Spitalul 
  Bellevue (AP)
00:30 Exclusiv VIP 
02:30 Crusoe (12)
04:30 Focus (R)
05:30 Draga Mos Craciun
06:00 Doar pentru iubire (AP)

07:00 Albumul Naţional 
09:00 Tradiţii de la bunica 
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Iubirea invinge 
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Specialişti în sănătate (R)
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 Byzantium (12)
23:30 Ultima secundă (12)
01:30 Albumul Naţional 
03:30 Baronii (AP)
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini pe alese 
09:00 Cum se fabrică ? 
09:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la licitaţie
11:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
12:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
13:00 Maşini pe alese 
14:00 Ed Stafford: La limita 
  supravieţuirii 
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 Căutătorii de 
  opal din Australia 
22:00 Meserii murdare 
23:00 Expediţii în 
  necunoscut 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
01:00 Indigenii 
  din Alaska 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
04:00 Meserii 
  murdare 
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:30 Snooker: Seria Home 
  Nations - Openul galez 
09:30 Schi alpin: Campionatul 
  Mondial Courchevel 
13:30 Biatlon: CM Oberhof 
14:10 Minutul 
14:15 Schi alpin: Campionatul 
  Mondial Courchevel 
16:15 Snooker: Seria Home 
  Nations - Openul galez 
20:00 Schi alpin: Campionatul 
  Mondial Courchevel 
20:45 Snooker: Seria Home 
  Nations - Openul galez 
23:55 Minutul 
00:00 Ciclism: Seria Pro - 
  Turul Andaluziei
00:45 Ciclism: Seria Pro - Turul 
  Algarve 
01:30 Ciclism: Turul Alpilor 
  Maritimi şi Varului
02:30 Schi alpin: Campionatul 
  Mondial Courchevel 

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 Infidelul (AP)
22:30 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
00:00 Știrile 
  Kanal D (R)
01:00 Liceenii 
  Rock ‘n’ Roll (AP)
03:00 Casa iubirii (R)
05:00 Teo Show (R)
06:45 Știrile Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:00 Nota perfectă (AP)
10:00 La bloc

12:15 Nunta mea 
  preferată (AP)
14:15 Al șaselea jucător (AP)
16:30 Nuntă pentru romantici
18:15 La bloc 
20:30 Julie și Julia (AP)
23:00 Fata din buncăr (15)
01:00 Julie și Julia (AP)
03:30 Apropo Tv 

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 Nu 
  te 
  supăra, 
  frate!
19:00 Observator 
20:30 Godzilla (12)
23:00 iUmor (R)
02:00 Observator (R)
03:30 America 
  Express – 
  Drumul 
  Aurului (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 Românii 
  au talent 
00:00 Moștenirea 
  lui Bourne (N15)
02:30 Las 
  fierbinți (12)
04:00 Vorbeşte 
  lumea (R)
06:00 Lecţii 
  de viaţă (R)
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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

24.02

09:00 - 17:00 PTA Țugureşti - circ. JT nr. 1+2Valea 
Stanciului

09:00 - 17:00 PT 216 - cart. Valea Roşie, străzile: Revoluţiei, 22 
Decembrie 1989, zona blocurilor: 24, 27, 30, 31, 6 VE, 10 
VE, 12 VE

Craiova

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 20 IANUARIE – 26 FEBRUARIE 2023

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

24.02

PTAM Seminar TeologicRâmnicu 
Vâlcea

08:00 - 18:00

09:00 - 17:00 PT 175 - cart. Valea Roşie, Piaţa Valea Roşie, str. Henri 
Coandă, zona blocurilor: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
G3, G4, G5, I1, I2, C5, C6, C7

Craiova

PTA PerteştiRoşiile09:30 - 17:30

09:00 - 17:00 PT 179 - cart.  Valea Roşie, străzile: 22 Decembrie 1989, 
I.D.Sârbu, Revoluţiei, zona blocurilor: 1, 2, 3,  7, 8, 12,  
12VE, 6VE, 10VE, 32VE, 12N

Craiova

09:00 - 17:00 PTA DIA PredeştiBraloştiţa
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 - circ. JT nr. 2Braloştiţa

09:00 - 17:00 PT 241 - cart. Valea Roşie, Șc. Gen. Nr. 31, străzile: 
Vântului, Rovinari, Bobâlna, A. Vlaicu, zona blocurilor: 
S1, S2, S3, S4, S5, S6,  S7, S8, S9,S10,  S11, S12, 
S13, S14, S15,  T2, T3, T4, T5, T6, T7

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Catane - circ. JT nr. 2Catane

21.02

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

Urzicuţa

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

Băileşti

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

Craiova

09:00 - 17:00 PTA Guguleni - integralCoţofenii 
din Faţă

PTA Govora SatMihăeşti09:00 - 15:00
PTA Gospodărie Anexă, PTA Sonda Gătăjeşti, PTA 
Cazicom Gătejeşti (terţ)

Băile 
Govora

09:00 - 15:00

PTA Staţie Epurare Buneşti (terţ)Buneşti09:00 - 15:00

21.02

PTCZ Parc CălimăneştiCălimăneşti09:00 - 15:00
PTA Zlătarei 3Drăgăşani09:30 - 12:30
PTA Dealul Olt 2Drăgăşani13:00 - 15:30
LEA JT PTA Vaideeni 4 - circuitul 1Vaideeni09:00 - 17:00
PTA Valea Ursului, PTA Seciu, PTA DozeştiFârtăţeşti09:30 - 17:30

ANUNŢ LICITAŢIE MOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 14.03.2023, ora 14.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului BIMBAI NANI:  

    - Autoutilitara N1 DACIA LOGAN, caroserie pick-up carosat, versiune FSD1K, culoare rosu, an fabricaţie 2006, 
combustibil -, rulaj neidentificat, nr. înmatriculare DJ-11-SRY,  nu au fost efectuate probe de functionare, preţul de vânzare 
este de 3.970 lei.

            Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251402335.Participantii la 
licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data 
organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE MOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 15.03.2023, ora 10.30, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului GAMAN TOMA:  

    -  Autoutilitara N1 VOLKSWAGEN, caroserie furgon, versiune 2DX0AE,  an fabricaţie 2002, combustibil -, rulaj 
neidentificat, nr. înmatriculare DJ-31-PSI,  nu au fost efectuate probe de functionare, preţul de vânzare este de 5.600 lei.

            Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251402335.Participantii la 
licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data 
organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 15.03.2023, ora 12.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului MIHAILESCU ION : 

          a) cota 1/2 - dreptul de uzufruct viager asupa proprietăţii formata din  apartament 2 camere, în suprafaţa 
utila de  51.36 mp, probabil decomandat în bloc P+4E, fără spatii comerciale la parter, împreuna cu cota parte indiviza din 
spatiile comune şi dependintele comune, precum şi dreptul de proprietate al terenului aferent, situat în localitatea CRAIOVA, 
str. NICOLAE TITULESCU, bl. d17, sc. 1, ap. 16,  jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 39.500 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea 
COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE MOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 16.03.2023, ora 16.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului MIHAI ION GHEORGHE:  

    -  Autoturism FORD MONDEO, caroserie AB  berlina cu hayon, versiune BAP,  an fabricaţie 1994, combustibil benzina, 
rulaj neidentificat, nr. înmatriculare MH-48-AND,  culoare albastru, preţul de vânzare este de 3.170 lei.

            Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii 
participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251402335.Participantii la 
licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data 
organizarii licitatiei.
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DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare SUDOKU, Luni 13.02.2023

Becali, întrebat dacă îi transferă pe Bauza 
și Bahassa: „Mititelu vrea 15 milioane”

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro

Juan Bauza și Bahassa sunt printre 
cei mai în formă fotbaliști din Liga 
1. Aceștia au început să sperie orice 
adversar pe care îl întâlnesc pe teren. 
Chiar după meciul cu U Cluj, Alex 
Chipciu a spus că îi va visa pe cei doi 
și că s-a simțit „abuzat fotbalistic”. 
Ulterior, mijlocașii din Bănie au marcat 
împotriva celor de la Rapid și au adus 
trei puncte pentru formația patronată 
de Adrian Mititelu.

Gigi Becali a pus ochii pe Bauza și 
Bahassa, dar știe că Adrian Mititelu 
nu îi vinde ieftin pe aceștia. Patronul 
de la FCSB îi consideră foarte valoroși 

pe cei doi, dar este reținut când vine 
vorba despre un eventual transfer.

„Sunt jucători de valoare, dar sunt 
mai delăsători. Bahassa, Bauza. Dar 
dacă simt miros de sânge, adică de 
intrat în play-off, vor mai pierde ăia 
vreun meci? Sunt jucători valoroși. 
Nu are rost, pentru că Mititelu e 
băiat bun, dar el visează milioane. 
Jucători valoroși, dar Mititelu vrea 7, 
15 milioane. Acum sunt specialist. Nu, 
glumesc, nu sunt specialist. Părerea 
mea este că două echipe joacă fotbal. 
I-am zis lui Mititelu că o să fie în play-
off. Pot să spun că joacă un fotbal 
mai frumos decât noi. Dar ei sunt 
mai delăsători așa, Bauza, Bahassa. 
Ei simt”, a spus Gigi Becali, conform 
Digisport.
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PUBLICITATE

Petrecere surpriză pentru Camelia Potec! 
Cum au surprins-o colegii!

Managerul Federației Române de 
natație împlinește duminică 41 de 
ani, iar colegii de la birou au dorit 
să o sărbătorească în avans, cu o 
petrecere la care fosta campioană 
olimpică nu se aștepta!

Mai sunt câteva zile până când 
Camelia Potec va împlini 41 de ani, 
moment pe care a ales să-l împartă 
cu cei din familie în afara țării.

Așa că oamenii dragi din federație 
au decis să-i organizeze o petrecere 
și să o aniverseze în avans. Zis și 
făcut! Au amenajat biroul Cameliei cu 
baloane și decorațiuni de party și au 
apelat la o firmă de catering pentru 
câteva gustări. Surpriza a fost totală!

„Îmi plac surprizele, iar ceea ce 
mi-au făcut aici colegii este cel mai 
frumos cadou. După atâția ani de 
muncă, la birou mă simt ca acasă, iar 
colegii de aici îmi sunt ca o familie, 
astfel că mă bucur că putem petrece 
timp împreună și în afara orelor de 

lucru. Nu sunt greu de mulțumit 
în privința cadourilor, pentru că un 
buchet de flori este suficient pentru 
mine” - Camelia Potec, managerul 
Federației Române de Natație și 
Pentatlon Modern.

Campioana olimpică de la Atena 
nu-și ascunde vârsta și face o 
analogie interesantă vizavi de cifre.

„Am ajuns la o vârstă frumoasă. 
Începe cu 4, cifra care m-a urmărit 
toată viață, nu mi-a plăcut niciodată 
locul 4, dar am avut parte de el, dar 
anul acesta am și un 1, locul meu 
preferat ca sportiv și ca manager” - 
Camelia Potec, managerul Federației 
Române de Natație și Pentatlon 
Modern.

Pe plan profesional, Potec are 
gânduri și ambiții mari pentru 2023.

„Este un an preolimpic, avem 
calificări pentru JO de la Paris, avem 
în iulie un Campionat Mondial, dar 
în același timp avem de organizat 

Campionatele Europene de seniori, în 
decembrie. Deci, pe lângă faptul că 
țintim medalii la competițiile la care 
participăm, ne dorim să organizăm 
la cel mai înalt nivel concursul de la 
Otopeni și sperăm să avem un număr 

cât mai mare de sportivi calificați 
la JO” - Camelia Potec, managerul 
Federației Române de Natație și 
Pentatlon Modern.

SPORTS NET



Vineri, 17 Februarie 2023SPORT12

270.4025
4.5758
5.5182

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX
Sfântul Mucenic Teodor Tiron

4.9007
Max.      15oC
Min.    4oC 

SLATINA 
SEVERIN

15/4oC
15/6oC

TÂRGU JIU 
RM. VÂLCEA

13/30C
14/1oC

CRAIOVAVREMEA
ÎN OLTENIA

Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Mititelu e hotărât: „Mergem la TAS”

Verdictul comisiilor l-a supărat 
foarte tare pe patronul de la FCU 
Craiova. Adrian Mititelu nu acceptă 
ca formația lui să piardă la masa 
verde și vrea ca meciul cu Sepsi 
să se dispute pe teren. Oltenii se 
pregătesc să facă apel la Comisii, 
recurs, apoi vor merge la TAS.

„Cred că era bine dacă dădeau 
amenzi la ambele cluburi, rejucarea 
era cea mai corectă, cea mai 
echilibrată decizie. Mai există un 
articol, nu se pot aplica sancțiuni 

dacă noi demonstrăm că nu am avut 
nicio culpă și că suporterii au făcut-o 
pentru a-i face rău patronului 
clubului. Așteptați o veste bună 
pentru Sepsi mai mult decât cei de 
la Sepsi. Vom face apel la Comisia 
de Apel, unde probabil soluția va 
fi aceeași. Să nu credeți că se va 
judeca pe baza a ce există la dosar. 
Apel și recurs, că așa e formula 
legală. Săptămâna viitoare va fi 
probabil apelul, iar apoi mergem la 
TAS. Se termină competiția (n.r. - 
finalul sezonului regulat - 11 martie) 
și trebuie să primim o decizie înainte 
de finalul competiției”, a declarat 
Mititelu, la Digi Sport.

Dragomir nu îi dă șanse lui Mititelu nici la TAS

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.

Dumitru Dragomir a spus că 
hotărârea este una regulamentară. 
Fostul șef al Ligii Profesioniste de 
Fotbal consideră că Adrian Mititelu 
nu face altceva decât să piardă bani, 
dacă merge și contestă decizia la TAS.

„Este regulamentară decizia, dar 
nu corectă 100%. Să mai schimbăm 

regulamentul. Comisia nu putea 
să facă altceva. Domne, dacă ăsta 
e regulamentul... Prost, bun, dar 
trebuie să ții cont de el. (n.r. - dacă 
trebuia ca fanii să fie evacuați) Da. 
Evacuată galeria. Cred că e un ordin 
intern din partea UEFA sau FIFA ca 
la xenofobie să nu existe cale de 
întoarcere. Regulamentele în vigoare 
îi dau dreptate Comisiei de Disciplină. 

Când aud că 150 de oameni puteau fi 
scoși... Când le dai drumul pe străzi 
fac prăpăd. Ferească Dumnezeu de 
mulțime. (n.r. - dacă are vreo șansă 
Mititelu la TAS) Nu. Bani cheltuiți 
aiurea. De sus în jos ar trebui 
schimbate regulamentele, dinspre 
FIFA, apoi UEFA și țările afiliate”, a 
spus Dragomir, la Digi Sport Special.

Cătălin ANGHEL

Rotaru avertizează: „Cine nu 
face față pleacă”

CSU Craiova s-a despărțit, în 
ultimele zile, de 4 fotbaliști și de 
un conducător din club. Este vorba 
despre Arlauskis, Papp, Martic, Nistor 
și Marcel Popescu. Mihai Rotaru nu 
se oprește aici și anunță faptul că vor 
mai fi plecări, dacă nu acum, atunci 
în vară.

„Restructurarea nu s-a terminat! 
Cine nu face față și cine nu este două 
sute la sută concentrat pleacă! Acum 
sau la vară, depinde. Nu contează 
numele lui! Dacă cineva crede că 

dacă am bătut Clujul și gata, s-au 
rezolvat problemele noastre, este 
într-o mare eroare!”, a declarat Mihai 
Rotaru, conform gsp.ro.

Pe lângă Hanca și Vînă, Valerică 
Găman și Bogdan Mitrea ar fi ceilalți 
jucători pe care șefii clubului ar 
încerca să îi convingă să accepte 
rezilierea. Totuși, până în vară, 
lucrurile se pot schimba. Fiecare 
dintre aceștia l-ar putea convinge pe 
Neagoe că merită să rămână.

Cătălin ANGHEL


