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PUBLICITATE

Studiul de fezabilitate pentru 
DN 73 C va fi predat în toamnă

Studiul de Fezabilitate pentru 
modernizarea DN 73 C Curtea de 
Argeş - Râmnicu Vâlcea a ajuns la 
un procent de 52% realizare şi va fi 
predat în această toamnă, conform 
contractului, potrivit raportării 
Companiei de Drumuri. Proiectul 
pentru modernizarea DN 73 C, ruta 
ocolitoare pentru DN 7 - Dealul 
Negru este cunoscut ca „lotul 6” 
al Autostrăzii Sibiu - Piteşti, practic 
legătura municipiului Râmnicu Vâlcea 
la Autostrada de pe Valea Oltului. 
Totodată, investigațiile din teren 
pentru proiectul de reabilitare DN 
73 C Curtea de Argeş - Tigveni 
sunt la 32% realizare, iar termenul 
de realizare este luna iunie, mai 
precizează CNAIR.

În aprilie 2022, CNAIR şi firma de 
proiectare Proiect Consult - Regiunea 
Transilvania au semnat două contracte: 
„Elaborare documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții pentru „DN 
73C, km 44+800 - km 55+000, 
Curtea de Argeş - Tigveni” (Lot 1)” 
şi „Elaborare studiu de fezabilitate 
pentru „reabilitare / modernizare 

DN 73C, km 55+000 - km 68+000, 
Tigveni - Municipiul Râmnicu Vâlcea” 
(Lot 2)” pentru suma de aproximativ 
5 milioane lei.

Modernizarea Drumului Naţional 
73 C Curtea de Argeş - Râmnicu 
Vâlcea presupune, pe lângă refacerea 
structurii rutiere şi consolidări 
punctuale, lărgirea platformei 

drumului la 10 metri, din care 7 metri 
cele două benzi de circulaţie, iar 
restul de 3 metri benzi de încadrare 
şi acostament consolidat (legătura nu 
va fi la profil de drum rapid cu patru 
benzi şi separatoare de sens, CNAIR 
preferând soluţia modernizării unui 
drum deja existent).

„Lotul de 13 km presupune un 
mix între modernizarea actualului 
drum național pe anumite sectoare 
ş i  rea l izarea de var iante noi 
de traseu, care să amelioreze 

considerabil fluența şi siguranța 
circulației”, explica fostul ministru 
Cătălin Drulă, în mandatul căruia 
s-a lansat licitația.

De la Piteşti la Curtea de Argeş, 
pe lotul 5 al Autostrăzii A1 Sibiu - 
Piteşti lucrează Astaldi, care a ajuns 
la peste 25% stadiu fizic (2025 
termen de finalizare pentru cei 30 
de kilometri), iar pe Lotul 4, de la 
Curtea de Argeş la Tigveni (10 km), 
PORR trebuie să înceapă lucrările în 
această primăvară.
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Accident grav. Trei mineri au murit, 
opt au fost răniți

Tragedie în cariera minieră Jilț Sud, 
din Gorj. O mașină care transporta 
muncitorii ar fi rămas fără frâne 
marți, 17 ianuarie, și s-a răsturnat. 
Aceasta nu era destinată transportului 
de persoane. Evenimentul a lăsat 
în urma sa 3 morți și 8 răniți, fiind 
activat Planul Roșu de intervenție. 
Două dintre victimele accidentului au 
fost aduse cu elicopterele la Spitalul 
Clinic Județean de Urgență Craiova.

„Pacientul adus la noi este 
conșt ient, stabi l  respirator ș i 
hemodinamic, cu politraumatism. Cel 
de-al doilea prezintă dureri toracice 
și de coapsă dreaptă”, a precizat 
Cristiana Geormăneanu, purtător de 
cuvânt al SJU Craiova.

Potrivit ISU Gorj, în accident au 
fost implicate 25 de persoane, dintre 
care 8 rănite și 3 decedate. Mașina 

care transporta muncitorii ar fi rămas 
fără frâne. „Zona fiind neaccesibilă 
cu autospecialele de intervenție, 
victimele vor fi transportate cu 
mijloace din dotarea carierei Jilț 
Sud, pe o platformă betonată, unde 
se află echipajele de intervenție”, a 
transmis ISU.

Accidentul a avut loc în cariera 
Jilț Sud. A fost activat Planul Roșu de 
Intervenție la nivelul județului Gorj.

„Am fost solicitaţi să intervenim 
pentru gestionarea unei situaţii de 
urgenţă generată de un accident 
rutier în comuna Mătăsari, jud Gorj, 
cariera minieră Jilț. La faţa locului 
au fost deplasate 2 echipaje pentru 
descarcerare, trei echipaje SMURD 
şi o autospecială pentru victime 
multiple, precum şi opt echipaje din 
Serviciul de Ambulanţă Gorj.

S-a act ivat p lanul roşu de 
intervenţie pentru a face faţă situaţiei. 
Trei persoane se aflau în stare de 

inconştienţă, iar alte opt au suferit 
leziuni, dar se aflau în stare de 
conştienţă şi erau cooperante. În 
acest moment, una dintre victime 
este transportată la spitalul din 

Rovinari, două la spitalul din Târgu 
Jiu, iar una este evaluată medical la 
faţa locului”, a anunțat Florin Chisim, 
purtător de cuvânt al ISU Gorj, 
potrivit Digi24.

Amendă de 20.000 lei pentru un patron din Gorj
Un angajator cu sediul social în 

Municipiul Târgu Jiu a fost sancționat 
săptămâna trecută cu suma de 
20.000 lei pentru folosirea în activitate 
a unei persoane pentru care nu 
avea încheiat în prealabil contract 
individual de muncă. Persoana 
identificată de către inspectorii 
de muncă lucra ca paznic pe raza 
comunei Câlnic, anunță ITM Gorj, 
potrivit gorjeanul.

Inspectorii de muncă din cadrul 
Inspectoratului Teritorial de Muncă 

Gorj au efectuat în perioada 03 
- 13 ianuarie 2023 un număr de 
18 controale care au vizat atât 
domeniul relațiilor de muncă, cât și 
domeniul securității și sănătății în 
muncă. Au fost aplicate 12 sancțiuni 
contravenționale în cuantum de 
80.000 lei și trasate 93 măsuri 
obligatorii în vederea intrării în 
legalitate.

De asemenea, în per ioada 
0 5 . 1 2 . 2 0 2 2  -  0 6 . 0 1 . 2 0 2 3 , 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Gorj a desfășurat acțiunea de 
control pentru verificarea modului 
în care se respectă prevederile 
l e g a l e  l a  c o m e r c i a l i z a r e a , 
depozitarea/păstrarea articolelor 
pirotehnice.

În perioada acțiunii, inspectorii 
de muncă din cadrul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Gorj au efectuat 
o serie de controale inopinate, la un 
număr de opt agenți economici care 
desfășoară activități de deținere, 
transport, manipulare, depozitare 

și comercial izare a articolelor 
pirotehnice.

„Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Gorj va avea în continuare, ca 
obiective prioritare, combaterea 
muncii nedeclarate și subdeclarate, 
precum și respectarea măsurilor de 
securitate și sănătate în muncă de 
către toți angajatorii”, a declarat 
George Octavian Romanescu, 
inspector-șef al Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Gorj.

Claudia GROSU

Tânăr de 18 ani, reținut după a împușcat cu un pistol de 
agrement o persoană

Polițiști din cadrul Biroului de 
Investigații Criminale au reținut 
pentru 24 de ore și introdus în Centrul 
de Reținere și Arestare Preventivă 
al IPJ Gorj, un tânăr de 18 ani, din 
Târgu Jiu. Acesta este bănuit de 
săvârșirea infracțiunilor de lovire 
sau alte violențe, conducere a unui 
vehicul pe drumurile publice, de 
către o persoană care nu posedă 
permis de conducere și încredințarea 
unui autoturism unei persoane care 
nu posedă permis de conducere, 
confirmă IPJ Gorj.

În urma probatoriului administrat, 

polițiștii au stabilit faptul că tânărul, 
în noaptea de 15/16 ianuarie a.c., ar 
fi condus un autoturism, după care, 
l-ar fi încredințat unui alt tânăr de 
18 ani, din municipiul Târgu Jiu, pe 
care acesta din urmă l-ar fi condus 
pe strada Narciselor, deși niciunul nu 
deține permis de conducere pentru 
nicio categorie de vehicule.

De asemenea, în urma cercetărilor, 
oamenii legii au descoperit că la data 
de 9 ianuarie a.c., tânărul ar fi lovit 
un bărbat de 48 de ani, din municipiul 
Târgu Jiu și ar fi tras cu un pistol 
de agrement (tip airsoft), nesupus 

autorizării, în piciorul acestuia. 
Cercetările sunt continuate de 
polițiști sub supravegherea unității 
de parchet competente, pentru 

documentarea întregii activități 
infracționale a tânărului, transmite 
IPJ Gorj.

Claudia GROSU
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Finanțare prin PNRR pentru 
Ambulatoriul Spitalului din Vânju Mare 

și Policlinica din Strehaia

Proiectul „Înființare și dotare 
ambulatoriu în cadrul secției externe 
a Spitalului Județean de Urgență 
Drobeta Turnu Severin, situat în 
orașul Vânju Mare”, depus de Consiliul 
Județean Mehedinți, în valoare de 5,8 
milioane lei, a fost aprobat pentru 
finanțare în cadrul PNRR, a anunțat 
președintele Consiliului Județean 
Mehedinți, Aladin Georgescu.

Totodată, proiectul „Dotare 
ambulatoriu - Policlinica oraș Strehaia 
cu echipamente și materiale destinate 
îmbunătățirii actului medical”, în 
valoare de 9,4 milioane lei, va fi 
finanțat prin PNRR.

„Îi mulțumesc domnului ministru 
Alexandru Rafila, pentru susținerea 
acestui proiect care completează 
investițiile aflate deja în implementare 
la clădirea fostului Spital Vânju Mare, 
pentru care, de asemenea, Consiliul 
Județean Mehedinți a primit sprijin 

financiar de la Ministerul Sănătății.
La fel se întâmplă la Strehaia, 

unde clădirea fostei policlinici a fost 
complet reabilitată și modernizată 
cu fonduri ale Consiliului Județean 
Mehedinți și ale Primăriei Strehaia, iar 
acum, prin finanțarea echipamentelor 
și aparaturii, aici vor putea funcționa 
cabinete medicale la standarde 
europene.

Unitățile medicale din Vânju Mare 
și Strehaia au fost priorități de investiții 
pentru mine și domnii primari, Ioan 
Giura și Alexandru Mijaiche, întrucât, 
prin redeschiderea lor, vom degreva 
Spitalul Județean de Urgență de 
cazurile mai puțin grave, dar mai 
important, oamenii din localitățile 
limitrofe nu vor mai fi nevoiți să facă 
drumul până la Drobeta Turnu Severin 
pentru consultații și tratament, 
dacă problemele lor pot fi tratate 
la Strehaia, respectiv Vânju Mare. 
Investim în sănătate!”, a transmis 
președintele Consiliului Județean 
Mehedinți, Aladin Georgescu. Tânăr drogat cu cocaină, 

prins la volan de 
către poliție

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier 
Severin au depistat, în trafic, un tânăr 
de 21 de ani, din municipiul Drobeta 
Turnu Severin în timp ce conducea 
un autoturism pe bulevardul Tudor 
Vladimirescu, după ce a consumat 
substanțe psihoactive.

Conducătorul auto a fost testat 
cu aparatul DrugTest care a indicat 
o valoare pozitivă pentru cocaină, 
motiv pentru care a fost condus la 
o unitate medicală pentru recoltarea 
de probe biologice.

În cauză, a fost întocmit dosar 
penal, sub aspectul săvârşir i i 
infracţiunii de  conducerea unui 
vehicul sub influența alcoolului sau 
a altor substanțe.

„În u l t imele ore,  po l i ţ i ş t i i 
mehedințeni au acţionat pentru 
impunerea respectării legislației 
rutiere și prevenirea accidentelor de 
circulație.

Ofiţerii şi agenţii de poliţie 
au  u rmă r i t  c on ş t i e n t i z a r e a 
conducătorilor de autovehicule şi 
a pasagerilor asupra importanţei 

utilizării centurii de siguranţă, 
respectarea prevederilor legale 
privind regimul de viteză, circulaţia 
pietonilor, bicicliștilor, depăşirea, 
acordarea de prioritate, constatând 
613 de abateri la regimul circulaţiei 
pe drumurile publice.

Au fost sancţionaţi 101 de 
conducători auto care au depăşit 
viteza legală pe diferite sectoare de 
drum și 61 care nu au purtat centura 
de siguranţă.

Valoarea totală a sancţiunilor 
aplicate este de peste 177.000 lei.

Au fost reţinute în vederea 
suspendării sau anulării 33 de permise 
de conducere și au fost retrase 27 de 
certificate de înmatriculare.

Pentru contracararea aspectelor 
negative în trafic şi prevenirea 
accidentelor de circulaţie, poliţia 
rutieră va continua acţiunile şi 
controalele pe sectoarele de drum 
din municipiu și județ”, a anunțat IPJ 
Mehedinți.

Iulian GOGONEA

Echipamente de 
ultimă generație pentru 

stoparea furturilor 
de apă

Ech ipamen te l e  de  u l t imă 
generație, achiziționate de SECOM 
S.A. pe fonduri europene, care permit 
detectarea pierderilor și furturilor de 
apă, au fost recepționate a anunțat 
Președintele Consiliului Județean 
Mehedinți, Aladin Georgescu.

Proiectul, în valoare de 50 de 
milioane de euro, derulat de Primăria 
Municipiului Drobeta Turnu Severin 
și Consiliul Județean Mehedinți 
împreună cu societatea SECOM este 
format din trei componente:

- extinderea rețelei de apă și 
canalizare din municipiu și alte 9 
localități din Mehedinți;

- achiziționarea echipamentelor de 
întreținere a rețelelor și intervenție în 
caz de avarii;

- laborator modern de detecție 

a pierderilor de apă și descoperirea 
branșamentelor ilegale.

„Branșamente le i lega le au 
reprezentant și reprezintă o problemă 
pentru SECOM, valoarea acestor 
pierderi ridicându-se la câteva 
milioane de lei, anual”, a spus Aladin 
Georgescu.

Vera IONESCU
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Farmaciile din Olt au rămas 
fără medicamente

Medicamentele antivirale pentru 
gripă pentru adulţi au fost epuizate 
la începutul anului în majoritatea 
farmaci i lor din judeţ, potr iv i t 
preşedintelui Colegiului Farmaciştilor 
Olt, Luiza Drăgoi, care a precizat 
că este deficit şi de medicamente 
utilizate în cazul virozelor precum 
unele antitermice, soluţiile nazale, 
soluţiile pentru aerosoli şi chiar 
suspensiile cu antibiotic pentru 
copii, transmite Agerpres.ro, citat de 
g4media.ro.

„Acum este o problemă cu 
antiviralele pentru gripă. Tamiflu 
pentru adulţi nu mai este în farmacii 
de la începutul anului. Se mai găsesc 
în cantităţi foarte mici, cam 15 
cutii, antivirale pentru gripă pentru 
copii. Am fost informaţi că se vor 
face aprovizionări cu antivirale 
generice, farmaciile au transmis 
deja comenzile”, a declarat, pentru 
AGERPRES, Luiza Drăgoi.

Farmaciile mai au deficit şi de 
suspensii cu antibiotic pentru copii, la 
unele medicamente de import pentru 
hipertensiune, pentru circulaţia 
periferică, soluţii nazale, soluţii pentru 
aerosoli.

„Este deficit în primul rând la 
suspensiile cu antibiotic pentru 

copii, apoi la anumite hipertensive, 
produse pentru circulaţie periferică, 
chiar şi la antitermice, în general la 
produsele de import. Unde există 
similare în producţia internă, nu 
avem probleme. Farmaciile au mai 
reuşit să aprovizioneze şi din cele 
deficitare, dar în cantităţi mici, au 
fost epuizate în câteva zile. Sunt 
farmacii care-şi prepară unele dintre 
medicamente dacă au substanţele”, 
a menţionat Luiza Drăgoi, potrivit 
sursei.

Preşedintele Asociaţiei Medicilor 

de Familie Olt, Mihai Ungureanu, a 
precizat, luni, pentru AGERPRES, că 
medicii de familie cunosc situaţia şi 
pentru a evita ca pacienţii să caute 
inutil unele medicamente le explică 
la eliberarea reţetelor cu ce pot fi 
înlocuite.

Medicul a punctat că în cazul 
antitermicelor, des utilizate de 
pacienţi în ultimele săptămâni în 
contextul virozelor, au fost deficitare 
cele de import, însă s-au găsit din 
cele produse în România.

„E o problemă, în special cu 

antitermicele, dar avantajul a fost că 
unele se produc şi în România, iar la 
antibiotice, unele s-au găsit, altele 
nu, unele se găsesc în variantele 
originale, pentru altele sunt în 
farmacii genericele. Până la urmă 
s-au găsit soluţii şi medicii le-au 
explicat pacienţilor atunci când le-
au eliberat reţetele cu ce pot înlocui 
unele dintre medicamente. Le-am 
mai combinat pe cele existente când 
nu s-a găsit ceva, n-au fost lăsaţi 
pacienţii fără tratament”, a spus 
medicul de familie Mihai Ungureanu.

Bărbat mort din cauza gripei
Virusul gripal A a făcut prima 

victimă și în județul Olt. Este vorba 
de un bărbat de 62 de ani, din 
Slatina, decedat pe 14 ianuarie din 
cauza gripei. Bărbatul era nevaccinat 
antigripal şi avea şi alte afecţiuni 
cronice.

Potrivit DSP Olt, în a doua 
săptămână a lunii ianuarie, din cele 
26 de cazuri de gripă confirmate prin 
analize, 15 au necesitat internare. Cei 
mai mulţi pacienţi sunt copii, chiar 
bebeluşi, fiind raportate cazuri la 
categoriile de vârstă 0-1 an, 2-4 ani, 
dar şi 5-14 ani.

Reprezentanții DSP susțin că la 
nivelul judeţului, s-au înregistrat, în 
a doua săptămână a lunii ianuarie, 
1.168 cazuri  de infecții respiratorii 
acute cu 26 internări, 437 cazuri de 
pneumonii cu 84 internări şi 26 cazuri 

de gripă.
Pacienţii confirmaţi cu gripă au 

vârste cuprinse între 0-79 ani (0-1 
an = 5 cazuri, 2 - 4 ani = 5 cazuri, 
5 - 14 ani = 11 cazuri, 15 - 49 ani = 
3 cazuri, 50 - 64 ani = 1 caz, peste 65 
ani = 1 caz ). Aceştia s-au prezentat 
în serviciile specializate ale S.J U. 
Slatina, Compartimentul de Primiri 
Urgențe din cadrul S.M. Caracal, 
cu simptomatologie compatibilă 
cu gripă; motiv pentru care li 
s-au recoltat câte un test pentru 
determinarea virusurilor gripale (21 
teste antigenice rapide şi 5 teste 
pentru determinarea virusurilor 
prin metoda RT- PCR); cu rezultate 
pozitive pentru prezența virusurilor 
gripale.

Alexandru NICA
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CJ Dolj împarte bani localităților din județ

Consiliul Judeţean (CJ) Dolj va 
repartiza mai multor localități din 
județ peste 38 de mii de lei pentru 
programele de dezvoltare locală. 
Banii vin din estimările pe anii 2024-
2026 a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată.

Astfel, localitățile din Dolj vor 
primi din partea CJ, în mod egal, 
bani pentru susţinerea programelor 
de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală, precum şi pentru 
cheltuielile de funcţionare pe care 
unităţile administrativ-teritoriale nu 
le pot finanţa din veniturile proprii.

„Consi l iul Judeţean Dolj va 
repartiza, prin hotărâre, pe unităţi 
administrativ - teritoriale suma 
corespunzătoare cotei de 6% din 
impozitul pe venit estimat a se încasa 
în anul 2023, repartizată în mod egal 
județelor, în valoare de 38.176 mii 
lei, pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală, pentru susţinerea 
programelor de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală, precum şi 
pentru cheltuielile de funcţionare, pe 
care unităţile administrativ-teritoriale 
din judeţ, în mod justificat, nu le 
pot finanţa din veniturile proprii 
şi din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale. Pentru repartizarea 
pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor din fond, consiliul judeţean 
are obligaţia ca, în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea 
legii bugetului de stat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, să 
solicite în scris tuturor unităţilor 
administrativ teritoriale din cadrul 
judeţului prezentarea de cereri 
pentru acordarea de sume pentru 
2 destinaţiile prevăzute. Hotărârea 

consiliului judeţean se comunică 
directorului direcţiei generale 
regionale a finanţelor publice/şefului 
administraţiei judeţene a finanţelor 
publice, instituţiei prefectului şi 
unităţilor administrativ-teritoriale din 
judeţ”, se arată în proiectul aprobat 
de consilierii județeni.

Totodată, CJ va repartiza către 
localitățile din județ bani pentru 
finanţarea cheltuieli lor privind 
drumurile judeţene şi comunale.

„Prin Legea bugetului de stat pe 
anul 2023 nr. 368/2022, judeţului 
Dolj i s-au repartizat sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2022 şi estimări pe anii 
2024 - 2026”, se mai arată în proiect.

Pentru anul 2023, CJ va repartiza 
în acest sens 22.823 lei, iar conform 
estimărilor pe următorii 3 ani vor fi 
repartizați câte 17.117 lei.

Șeful jandarmilor doljeni, în rezervă. Florea i-a predat 
comanda lui Vînturiș

Schimbare de comandă la 
Jandarmeria Dolj. Generalul de 
brigadă dr. Constantin Florea a ieșit 
la pensie, iar marți a predat comanda 
Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Dolj colonelului Laurențiu Vînturiș, în 
cadru festiv.

„Act iv i tatea s-a desfășurat 
în prezența domnului colonel 
Brâncoveanu Marian, adjunct al 
inspectorului general al Jandarmeriei 
Române, a oficialităților locale, 
șefilor instituțiilor cu care unitatea 
cooperează, precum și a efectivelor 
din cadrul unității.

În spiritul tradițiilor militare, 
general de brigadă dr. Constantin 
F l o r e a  a  p r e d a t  c o m a n d a 
inspectoratului și drapelul de luptă 
către colonel Laurențiu Vînturiș, prim-
adjunct al inspectorului șef.

Cu această ocazie, i-au fost 
conferite domnului general de brigadă 
dr. Constantin Florea „Placheta de 

onoare” şi „Diploma de excelenţă”, 
în semn de respect și prețuire pentru 
activitatea desfășurată.

Colonel  Laurenț iu Vîntur iș 
a absolvit Academia de Poliție 
„Alexandru Ioan Cuza” promoția 1997, 
fiind licențiat în Drept, absolvent al 
mai multor cursuri postuniversitare 
și de masterat și deține o vastă 
experiență profesională, de peste 25 
de ani în Jandarmerie. Pe parcursul 
carierei a îndeplinit, atât funcții de 
execuție, cât și funcții de conducere 
în cadrul Grupării de Jandarmi 
Mobile Craiova și, ulterior, în cadrul 
Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Dolj, iar din anul 2016 îndeplinește 
atribuțiile funcției de prim-adjunct 
al inspectorului șef”, au transmis 
reprezentanții Jandarmeriei Dolj.

Constantin Florea a condus 
Inspectoratul Județean de Jandarmi 
Dolj timp de 13 ani.

Vera IONESCU
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Craiova, implicată în învățământul dual

Elevii din Dolj vor avea parte 
de un nou program de amploare 
în sprijinul lor. Este vorba despre 
înființarea unui „Consorțiu Regional 
Integrat pentru Învăţământul Dual 
Craiova” prin intermediul căruia elevii 
și studenții ar urma să beneficiez de 
un campus, dar și de burse și formare 
profesională de calitate. Proiectul 
ar urma să fie realizat prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență 
(PNNR), iar investiția ar putea depăși 
21 de milioane de euro.

Proiectul este unul la nivel național 
și implică construirea a minimum 10 
campusuri profesionale integrate, 
liceale și universitare, pentru educație 
și formare profesională. Fiecare 
consorțiu nou constituit va beneficia 
de finanțare pentru construirea a câte 
unui campus.

„Am inițiat o procedură de selecție 
deschisă și transparentă pentru 
alegerea partenerilor în cadrul acestui 
consorțiu, în care ne-am dorit să 
fie incluse toate liceele cu profil 
tehnologic. Cea mai mare parte a 
acestor unități de învățământ au 
răspuns în mod pozitiv la propunerea 
noastră de colaborare. A rezultat un 
parteneriat din care mai fac parte 
instituții precum Primăria Municipiului 
Craiova, Universitatea din Craiova, un 
institut de cercetare și, bineînțeles, 
operatori economici.

Inițiativa noastră se înscrie într-
un demers național, susținut din 
fonduri nerambursabile, prin care 
se urmărește înființarea a cel puțin 
10 consorții regionale destinate 
învățământului dual, pentru fiecare 
dintre acestea fiind prevăzută o 
valoare eligibilă de 21 de milioane 
de euro, sumă care cuprinde și 
construirea a câte unui campus.

Pentru realizarea acestei investiții, 
noi ne orientăm către terenurile pe 
care le deținem în zona Aeroportului 
Internațional Craiova, unde putem 
ridica de la zero tot ceea ce 
presupune o astfel de infrastructură 
educațională”, a precizat președintele 
Consiliului Județean Dolj, Cosmin 
Vasile.

Consorțiul poate include și alți 
parteneri relevanți în domeniul 
pregătirii profesionale, care pot 
susține un ecosistem extins de 
formare duală, după cum precizează 
proiectul care a fost votat de consilierii 
județeni în ședința de marți.

„Între partenerii consorțiului se 
încheie un acord de parteneriat cu o 
durată de minimum 15 ani, prin care se 
organizează consorțiul de învățământ 
dual cu denumire proprie, formă de 
asociere fără scop patrimonial, cu 
rolul de a participa la dezvoltarea 
învățământului profesional dual, 
cu rute complete, pentru calificări 
cerute pe piața muncii. În vederea 
acordării finanțării se intenţionează 
constituirea Consorțiul Regional 
Integrat pentru Învățământ Dual, 
fiind un parteneriat fără personalitate 
juridică, în baza unui Acord de 
parteneriat, la nivel regional, de 
sine stătător, format cel puțin din 
următoarele tipuri de entități: licee 
profesionale de stat și/sau particulare 
acreditate, instituții de învățământ 
super ior de stat  sau pr ivate 
acreditate, autorități publice locale și 
operatori economici. Consorțiul poate 
include și alți parteneri relevanți în 
domeniul pregătirii profesionale, care 
pot susține un ecosistem extins de 
formare duală”, se arată în proiectul 
CJ.

La nivelul județului Dolj şi-au 
manifestat intenţia de a face parte din 
Consorțiul Regional Integrat pentru 
Învățământ Dual, prin scrisorile 
de intenţie înaintate Consiliului 

Judeţean Dolj, următorii parteneri: 
Universitatea din Craiova, U.A.T - 
Municipiul Craiova, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean, Colegiul Economic 
„Gheorghe Chițu”, Colegiul „Ștefan 
Odobleja”, Liceul „Traian Vuia” 
Craiova, Liceul „Matei Basarab”, 
Liceul Tehnologic Auto, Liceul 
Tehnologic de Transporturi Auto 
Craiova, Liceul Energetic, Liceul de 
Industrie Alimentară Craiova dar și 
Liceul Tehnologic Special”.

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

Printre benefic i i le relevate 
de proiect se disting formarea și 
inserția absolvenților, sprijinirea 
angajatorilor în domeniul formării 
profesionale a elevilor și a studenților, 
dar și dezvoltarea învățământului 
profesional, dar și asigurarea unui 
parcurs educațional pentru elevii 
înscriși în învățământul dual de nivel 
preuniversitar și crearea premiselor 
pentru ca aceștia să poată urma 
programele de învățământ terțiar.

„Scopul apelului de proiecte 
este pilotarea rutei complete de 
învățământ dual în cadrul unor 

consorții regionale integrate pentru 
învățământ dual, f iecare fi ind 
constituit obligatoriu din următoarele 
tipuri de entități: instituție/ instituții 
de învățământ superior, unitate/ 
unități de învățământ profesional și 
tehnic, unitate/unități administrativ-
teritoriale (UAT), operatori economici, 
la care se pot adăuga, după caz, 
și alți parteneri relevanți pentru 
formarea și inserția absolvenților, 
de la nivel național sau european, 
pentru a sprijini angajatorii să 
joace un rol activ în domeniul 
formării profesionale a elevilor și 
a studenților. Scopul consorțiilor 
regionale, care vor fi înființate 
în cadrul proiectelor prezentului 
ape l ,  cons tă  în  dezvo l ta rea 
învățământului profesional, atât prin 
creșterea numărului de domenii, 
de calificări și de absolvenți, cât 
și prin asigurarea unui parcurs 
educațional pentru elevii înscriși 
în învățământul dual de nivel 
preuniversitar și crearea premiselor 
pentru ca aceștia să poată urma 
programele de învățământ terțiar. 
În cadrul consorțiilor integrate, 
elevii și studenții pot dobândi 
calificări de nivel 3 - 8, conform 
Cadrului Național al Calificărilor”, 
se mai arată în proiectul CJ.
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HOROSCOP
Ar trebui sa arati astazi deosebit 

de atractiv si sa stralucesti cu o 
sanatate robusta. Esti apt sa te simti 
cald si iubitor, in special fata de 
animalele mici. Daca te-ai gandit 
sa adopti un animal de companie, 
aceasta este o zi buna pentru a o face. 

Un e-mail sau un apel 
telefonic ar putea veni de la un 
frate sau alta ruda astazi. Poate 
ca aceasta este o sansa buna 
de a rezolva o veche cearta cu 
aceasta persoana, dar nu fi tentat 
sa incepi alta! 

Astazi este una dintre 
acele zile cand nu vei putea sa-
ti pui in ordine lucrurile. Se pare 
ca memoria ta nu functioneaza 
atat de bine in acest moment si 
ai putea sa te ingrijorezi de felul 
in care este alocata.

Vestile pe care le vei primi 
astazi te vor face sa iti planuiesti 
urmatoarea calatorie. Poate fi 
vorba de o calatorie de afaceri 
in care poti sa semnezi noi 
contracte ce iti vor imbunatati 
situatia financiara.

Se muta un vecin nou in 
apropiere? Aceasta persoana 
ar putea proveni dintr-o locatie 
foarte interesanta, asa ca s-ar 
putea sa doresti sa o cunosti. 
Nu te astepta sa poti face acest 
lucru astazi.

Daca intampini probleme 
in abordarea unei probleme 
uriase, nu te descuraja. Cheia 
acestei zile este sa imparti 
lucrurile in bucati mai mici, sa 
le analizezi si sa iti dai seama de 
rolul lor in intregul ansamblu.

Daca descoperi ca exista 
tensiune intr-o relatie stransa, 
este posibil sa ai senzatia ca 
acesta nu este partenerul potrivit 
pentru tine. Nu presupune 
automat ca problema este 
partenerul tau.

O decizie pe care ai luat-o 
zilele trecute pare sa te puna 
pe ganduri. Exista riscul sa fi 
deranjat pe cineva apropiat 
fara sa iti dai seama si astazi te 
gandesti ce sa faci pentru a va 
putea impaca. 

Incearca sa nu te gandesti prea 
mult la ceea ce se presupune ca se va 
intampla in continuare. Adevarul este 
ca lucrurile nu functioneaza neaparat 
asa cum sunt planificate, asa ca nu 
conta pe ceva care nu are nicio sansa 
de realizare.

Doar prin a fi sincer cu 
privire la ceea ce crezi ca poti 
face, vei schimba viata cuiva 
astazi. Dar intrebarea este 
ca esti pregatit? Nu poti fi 
iresponsabil in a-ti oferi sfatul 
sau contributia.

S-ar putea sa trebuiasca sa 
pui frana astazi cand vine vorba 
de dragoste si romantism. 

Sa nu crezi ca acest lucru 
inseamna ca trebuie sa intrerupi 
orice fel de relatie care se afla 
in lucru.

Se pare conflictele cu 
persoana iubita isi pun amprenta 
asupra ta. Esti nervos si cu greu 
te concentrezi la ceea ce ai de 
facut la locul de munca. Acest 
lucru va atrage foarte multe 
mustrari din partea sefilor.

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 Convieţuiri 
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 Păpuşarii 
22:50 Discover Romania 
23:00 Soția perfectă 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare şi
   Hathaway:
  detectivi particulari 
01:55 Păpuşarii 
03:25 Discover Romania (R)
03:40 Dincolo de alb 
  şi negru (R)
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)

07:25 Shrek al Treilea (AG)
08:55 Uncharted (AP12)
10:50 Succes de public (AP12)
12:35 Omul-Păianjen (AG)
14:35 Lupul și leul: 
  O prietenie 
  ca-n povești (AG)
16:10 Chiar si soarecii 
  au un loc in rai
17:35 Un Crăciun 
  de 8 biți (12)
19:10 Julia 
20:00 Tatăl miresei (12)
22:00 The Last of Us 
23:35 Omul din 
  întuneric 2 (IM18)
01:15 Misterele 
  pețitoarei (12)
02:45 Eiffel (15)
04:35 Viața tinerilor 
  după Katrina (15)
06:00 Nu săruta un bărbat 
  în haine de Crăciun (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)
17:30 Handbal Feminin: CSM
   Bucuresti - Gloria Buzau
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Zeii Sportului 
21:45 FA Cup : Leeds 
  United - Cardiff City
23:45 Stiri Sport.ro
00:30 Ora exacta in sport (R)
02:30 Între prieteni 
03:30 O dimensiune paralelă 
04:30 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 Conan 
  Distrugătorul (12)
22:00 Starea 
  naţiei 

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

09:00 Tradiţii de la bunica 
10:45 Destine rătăcite 2)
11:45 Dragostea găsește o cale
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Baronii (AP)
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo 
15:45 Vouă 
16:15 Baronii (AP)
17:15 Don Matteo
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2 
20:00 Delta Force II: 
  Filiera columbiana (12)
22:15 Kickboxer 5: 
  Ultima răzbunare (15)
00:15 Invincibilii 3: 
  Bătălia finală (12)
02:30 Albumul Naţional 
04:45 Vouă 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini pe alese 
09:00 Cum se 
  fabrică ? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la licitaţie 
11:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
12:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
13:00 Maşini pe alese 
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la licitaţie 
18:00 Comori 
  arhitecturale 
  recuperate 
19:00 Cum se 
  fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese 
21:00 Garajul lui 
  Kindig 
22:00 Comori auto 
  recuperate 
23:00 Mașini de 
  milioane 
00:00 O pradă 
  mortală 
02:00 Test de 
  supravieţuire 
  în doi 
04:00 Comori auto 
  recuperate 
05:00 Maşini 
  pe alese

HBO EUROSPORT

15:00 Tennis grand slam
   tournament: 
  EUROSPORT 
  TENNIS CUBE 
15:15 Snooker: Grand 
  Prixul Mondial 
17:00 Tenis: Australian Open 
19:05 Minutul 
19:10 Navigaţie: 
  În culisele Alinghi 
19:40 Ciclism: Circuitul
   Mondial - Turul 
  de la antipozi 
20:25 Ciclism: 
  Academia Zwift 
20:55 Snooker: 
  Grand Prixul Mondial 
01:00 Tenis:   
  Australian Open 
01:30 Golf pga tour: 
  Discovery Golf 
02:00 Tenis: Australian Open 
06:00 Tenis: Australian Open

07:00 Aripi 
  frante (AP)
09:00 Știrile 
  Kanal D 
10:00 Casa iubirii 
12:00 Știrile 
  Kanal D 
13:00 În căutarea 
  adevărului 
15:00 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Totul pentru 
  familia mea (AP)
22:30 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
00:00 Știrile 
  Kanal D (R)
01:00 Casa iubirii (R)
04:30 Pastila de râs (R)
05:00 Știrile Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

08:30 Peţitoarea Regală (AP)
10:15 La bloc

12:30 Nanny McPhee Returns
14:45 Legenda lui Johnny Lingo
16:30 Înger nervos (AP)
18:15 La bloc
20:30 Sfântul (12)
23:00 Noapte de foc (15)
00:45 Sfântul (12)
03:00 La Maruţă (R)
04:45 La bloc 

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

14:00 Mireasa 
16:00 Observator 
17:00 Nu te 
  supara 
  frate
19:00 Observator 
20:30 America 
  Express – 
  Drumul Aurului 
00:00 Observator 
00:30 Golden Boy – 
  Dragoste 
  rebela
01:30 Creed (12)
04:00 Nu te supăra 
  frate (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 Toţi oamenii 
  răului (15)
02:00 Lecţii 
  de viaţă (R)
03:00 Vorbeşte 
  lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

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

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

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

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 PTCZ PTTR Filiaşi - circ. JT nr. 3Filiaşi23.01
25.01

PTA Bărbărigeni, PTA Cuieni, PTA Roeşti, PTA 
Băjenari, PTA Băiaşa, PTA Ciocâltei, PTA Râpa 
Cărămizii, 

Roeşti09:30 - 17:30

PTA ChiriceştiLădeşti09:30 - 17:30
PTA Prundeni 3Prundeni09:00 - 17:00

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

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

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

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

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

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

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

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

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

25.01

PTA Deservirea, PTA Liceu Industrial, PTA Sediu 
Sistem CaracalCaracal09:00-16:00
PTA 1 Fălcoieni-Strada PrincipalăPotcoava-

Sat 
Fălcoieni

09:00-12:00

PTA 2 Fălcoieni-Strada PrincipalăPotcoava-
Sat 

Fălcoieni

13:00-16:00

PTSol Irigaţii ALHS 2, PTA/PTSol SPA Drăgăneşti, 
PC CEF Astroenergy Stoicăneşti, PTAB 1, 2 CEF 
Astroenergy Stoicăneşti

Drăgăneşti, 
Stoicăneşti

09:00-17:00

Trafo 1 PTCZ 42 Caracal-Strada CraioveiLalelelor, 
Strada Aleea Muncii

Slatina08:00-16:00

Trafo 1 PTCZ 42 Caracal-Strada CraioveiCaracal08:00-12:00
Trafo 2 PTCZ 42 Caracal-Strada CraioveiCaracal12:00-16:00

09:00 - 17:00 PTM Black Fox, PTAB AGROLAND, PT terţi: PTAB 
TUBOMET, PTAB SEMROM, PTA Plus Auto

Pieleşti20.01

09:00 - 17:00 PTA 3 Cetate - circ. JT nr. 1Cetate

23.01

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

Bălceşti09:30 - 17:30

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

Băile Govora09:00 - 15:00

PTA Copăcelu 2Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

LEA JT PTA Rădăcineşti 2 - circuitul 3Berislăveşti09:00 - 17:00

Părinţii cer triaj epidemiologic în şcoli

Mai mulţi părinţi consideră necesar 
triajul epidemiologic recomandat de 
Ministerul Sănătăţii, după ce a crescut 
numărul cazurilor de gripă sezonieră, 
scrie site-ul Școala 9.

Părinţii spun că acest triaj nu are 
loc de fapt.

„Niciun triaj, doar o asistentă care 
a venit la ei şi le-a explicat regulile de 
igienă. În clasă au purtat mască fiica 
mea şi încă un elev. În plus, un băiat 
chiar era răcit”, a scris un părinte.

O altă mamă a precizat că nici 
la şcoala copilului ei nu s-au luat 
măsurile recomandate: „Care triaj? 
A intrat care cum a vrut. Mulţi copii 
tuşeau de numa-numa şi au rămas 
la şcoală, deci… Triaj doar pe hârtie”.

Unii părinţi consideră că familia 
este, înainte de toate, responsabilă. 
„Triaj, netriaj… Eu nu îmi trimit copilul 
bolnav la şcoală. Primul triaj e acasă”, 
a spus cineva.

Cu patru zile înainte să înceapă 
şcoala, după vacanţa de iarnă, 
ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, 
a declarat că România e în stare de 
alertă epidemiologică şi că se vor 
face recomandări, inclusiv pentru 
instituţiile de învăţământ.

Prima dintre ele este triajul zilnic, 
apoi cadrele didactice să folosească 
măşti de protecţie, „eventual şi copiii”.

Institutul Naţional de Sănătate 
Publică (INSP) a publicat recent 
raportul privind numărul cazurilor 
de gripă din perioada 1-8 ianuarie. 
S-au raportat 4.629, cele mai multe 
în Bucureşti, 1.343, şi în Braşov, 378.

Asistenţii medicali din şcoli ar 
avea responsabilitatea să verifice 
dacă elevii tuşesc, strănută sau 
au febră. Însă în puţine instituţii 
preuniversitare există cabinete 

medicale: doar în 1.732 de şcoli 
din urban şi în 53 din rural, potrivit 
datelor pe care tocmai le-a primit 
jurnalista Sorana Stănescu de la 
Ministerul Sănătăţii.
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Un argint și două medalii de 
bronz mondial pentru România 
la Campionatul Mondial de Bob 

U-23 pentru Juniori
Georgeta Popescu și Antonia 

Sârbu sunt vicecampioane mondiale 
la bob două persoane.

George ta  Popescu ,  p r ima 
campioana olimpică a României 
în sporturile de iarnă, titlu cucerit 
la Jocurile Olimpice de Tineret de 
la Lausanne, în 2020, campioană 
europeană de juniori la monobob, a 
cucerit bronzul în aceeași probă și în 

competiția de la Winterberg.
De asemenea, la finalul a două 

manșe în care s-a clasat pe poziția a 
3-a, echipajul de dublu al României, 
format din Andrei Nica și Mihai 
Calancea, a încheiat mondialele din 
Germania cu bronz.

Ministerul Sportului

Schiorul român, Paul Pepene, locul 1 la schi fond 10 
km Individual în Cupa Austriei, una dintre cele mai 

importante competiţii de nivel mondial
Schiorul român Paul Pepene a 

câștigat întrecerea de 10 kilometri 
Individual în cadrul competiției 
F.I.S. (Federația Internațională de 
Schi)/Cupa Austriei, desfășurată în 
weekend la Ramsau am Dachstein. 
Sportivul român a terminat cursa 
cu un timp de 24:14:9, obținând 
un punctaj de 33.64. Podiumul a 
fost completat de doi sportivi din 
Austria, Philipp Leodolter și Michael 
Foettinger.

În cadrul aceleiași probe, Raul 
Popa s-a clasat pe locul 5, Florin 
Dolhascu pe locul 19, iar Gabriel 

Cojocaru pe locul 22.
În proba feminină de 5 km 

Individual, Delia Reit a încheiat 
cursa pe locul 14, iar Timea Lorincz 
pe locul 20.

Duminică, 15 ianuarie, s-au 
desfășurat probele masculin 1.2km 
Sprint Clasic și feminin 1.2km Sprint 
Clasic.

La masculin, Paul Pepene s-a 
clasat pe locul 5, Gabriel Cojocaru 
pe locul 6, Raul Popa pe locul 8, iar 
Florin Dolhascu pe locul 16. Gabriel 
Cojocaru a fost cel mai bun junior și 
a concurat în Finala seniorilor.

În proba feminină, Timea Lorincz 
a încheiat cursa pe locul 9, iar Delia 
Reit pe locul 11.

Paul Pepene practică sport de 
performanță de la vârsta de 10 ani. 
Prima oară a participat la Festivalul 
Olimpic al Tineretului European 
de la Monthey 2005. Cinci ani mai 
târziu, a câștigat prima medalie, 
aur la Campionatul Mondial U23 
din 2010, fiind de altfel singurul 
schior de fond din România care a 
câștigat un titlu mondial. El are, de 
asemenea, în palmares două titluri 
de vicecampion mondial la seniori, 

la schi pe role: Campionatul Mondial 
Role Clasic 2013 - proba de 11 
kilometri și Campionatul Mondial Role 
Clasic 2021 - proba de 15 kilometri 
mass-start.

Paul Pepene a fost purtătorul 
de drapel al României la ceremonia 
de deschidere a Jocurilor Olimpice 
Beijing 2022, alături de saniera Raluca 
Nicoleta Strămăturaru. Aceasta a fost 
a patra sa participare olimpică după 
prezențele de la Vancouver 2010, 
Sochi 2014 și Pyeongchang 2018.

Federația Română de Schi-Biatlon

Înotătorul Robert Glință anunță că se 
retrage, la 25 de ani

Robert Glință anunță, printr-un 
mesaj publicat marți, pe Facebook, 
că a venit timpul „să facă un pas 
înapoi” de la înotul competițional.

„Resursele sunt epuizate și 
este timpul să am grijă de propria 
sănătate fizică, mentală, emoțională 
(…) Sunt doar o altă ființă umană 
până la urmă”, a transmis campionul.

Glință (25 de ani) a reprezentat 
cu succes România la Campionatele 
Mondiale de la Budapesta, din 2022, 
unde a participat cu fostul său fan, 
actual campion care a doborât mai 
multe recorduri la juniori și seniori, 
David Popovici. Popovici a spus la 
întoarcerea în țară din Ungaria că 
Robert Glință i-a fost idol și îi era 

rușine, copil fiind, să îi ceară un 
autograf și să facă o poză împreună.

Popovici a vorbit despre Glință în 
condițiile în care ministrul Sportului 
Eduard Novak nu a vorbit despre 
Robert Glință la întoarcerea celor 
doi sportivi în țară, nici măcar nu i-a 
pronunțat numele, deși înotătorul 
s-a clasat pe locul 5 la Campionatul 
Mondial, la proba de 50 de metri.

Glință a remarcat atunci că nu s-ar 
fi bucurat de atenție fără „rezultatele 
colosale” ale lui David Popovici și i-a 
mulțumit că „e contemporan cu el”.

Glință spune în mesajul prin care 
își anunță retragerea că eșecurile, 
succesele și trăirile intense au 
„crescut rădăcini adânci” în el și a 

mulțumit prietenilor și fanilor că l-au 
susținut.

„A venit timpul să fac un pas 
înapoi de la înotul competițional. Prin 
suișuri și coborâșuri, acest sport m-a 
învățat atât de multe și m-a făcut cu 
adevărat să cresc în ființa umană mai 
evoluată de astăzi. Fie că este vorba 
de durere sau glorie, eșec sau succes, 
suferință sau fericire, cantitatea 
de responsabilitate, disciplină, 
dăruire, ambiție prin muncă asiduă 
pentru a atinge un scop și a depăși 
adversitățile și obstacolele au crescut 
rădăcini adânci în mine care vor 
rămâne cu mine. Nimic nu ar fi fost 
posibil fără oamenii cu care am lucrat 
pe parcurs. Fiecare dintre ei joacă un 
rol uriaș și lasă o urmă importantă în 

cariera și viața mea. Pentru ei, nu îmi 
pot exprima suficient recunoștința. 
Toate amintirile frumoase și prietenii 
dragi pe care mi le-a adus acest 
drum, conexiunile sufletești care 
depășesc viața de înot mă fac să simt 
că am câștigat mult mai mult decât 
niște medalii și trofee pe parcurs. 
Tuturor prietenilor și fanilor vreau 
să vă mulțumesc că mi-ați arătat 
mereu sprijinul și că ați crezut în 
mine indiferent de situație. Resursele 
sunt epuizate și este timpul să am 
grijă de propria mea sănătate fizică, 
mentală, emoțională și spirituală, căci 
sunt doar o altă ființă umană până 
la urmă. A venit timpul să fac un pas 
înapoi de la înotul competițional”.
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Dumitru Dragomir nu are încredere 
în CSU Craiova: „Jucătorii de 

valoare medie nu vin”

Fostul șef al Ligi Profesioniste 
de Fotbal ,  Dumitru Dragomir, 
spune că CSU Craiova are toate 
condițiile să devină campioana 
României, mai puțin lot. Valoarea 
fotbaliștilor din echipa lui Eugen 
Neagoe e contestată, cel puțin în 
ceea ce privește capacitatea de a 
câștiga titlul.

„Au conducere și antrenor de 
titlu, dar n-au echipă de titlu. Le-a 
creat condiții nemaipomenite, au 
bază, au tot ce vor, au bani, au 
antrenor foarte bun, dar n-au lot 
de campionat. E greu să aduci 
jucătorii de valoare pe bani puțini. 
Jucătorii de valoare medie nu vin 
fără 30.000 - 40.000 pe lună, 

iar, care e valoros, la 300.000”, a 
declarat Dumitru Dragomir, la Pro 
Arena.

În această iarnă, Mihai Rotaru 
a transferat doi fotbaliști noi. 
În Bănie au a juns A lexandru 
Ișfan și  Gjoko Zajkov. Olteni i 
încă vor să se întărească, dar 
nu se grăbesc să investească 
sume mari în jucători care pot 
să eșueze la CSU.

Șanse mici pentru Becali să mai 
cumpere de la FCU Craiova: „Nu 
știu în locul cui ar juca la FCSB”

Gigi Becali vrea să îl cumpere 
pe Juan Bauza, de la FCU Craiova. 
Adrian Mititelu a dezvăluit faptul 
că patronul de la FCSB a făcut o 
ofertă foarte bună pentru mijlocașul 
argentinian. Totuși, oltenii nu vor 
să îl trimită în Capitală: „Vreau să 
se bucure suporterii lui FCU, nu 
ai FCSB-ului de Bauza. Deși e o 
ofertă importantă, mă gândesc și la 
suporterii noștri care au fost chinuiți, 
asupriți”, a declarat Mititelu, la PRO 
Arena.

Florin Prunea este de părere că 
Juan Bauza nu ar avea loc la FCSB. 
Și chiar dacă Becali l-ar cumpăra, ar 
trebui ca fotbalistul să facă diferența 
și chiar să contribuie la calificarea 

echipei în Liga Campionilor.
„Bauza este un jucător de top, 

singurele semne de întrebare sunt 
legate de aceste accidentări. Dar, 
nu știu în locul cui ar juca la FCSB. 
Bun, pleacă Olaru, putem discuta. 
Dar acum, când îl aduci, pe cine scoți 
să joace Bauza? Mai ales că prețul, 
pentru România, este prohibitiv. 
Dau 2 milioane pe el, dar îmi joci 
30 de meciuri, 10 goluri, mă duci 
în Champions League, și dau! Când 
îi dai lui Mititelu 2 milioane, îi dai și 
lui 30 de mii, că jucătorii ăștia altfel 
nu vin”, a spus Florin Prunea, la 
ProSport Live.

Cătălin ANGHEL
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Florin Manea spune că Mititelu a făcut o 
super afacere cu Becali

Florin Manea este de părere 
că Gigi Becali a plătit o sumă prea 
mare pentru transferul lui Andrea 
Compagno. Implicit, Adrian Mititelu 
a făcut o super-afacere. Impresarul 
spune că, de 1,5 milioane de euro, 
ar fi adus la FCSB un atacant mult 
mai bun.

„Gigi Becali a dat 1,5 milioane de 
euro pe Compagno. Dacă îmi dădea 
mie banii ăștia, mă duceam în Uruguay 
sau Argentina și îi aducem ceva foarte 
bun. Cavani a fost cumpărat cu 1 
milion din Uruguay, Pastore cu 1.5 
milioane în Argentina. La banii ăștia 
poți găsi calitate mare, dacă știi 
unde să cauți. Aș putea să aduc sud-
americani de mare valoare. Mallo, 
care a fost la Rapid, a semnat acum 
cu Rosario Central, fostă campioană 

a Argentinei. Cred că ar trebui să 
aducem mai puțini străini, dar mai 
buni. Să plătim sume de transfer, să 
dăm salarii mai mari. Aducem gratis, 

dăm salarii de 3.000 de euro pe lună 
și vrem să fie Messi”, a declarat Florin 
Manea, conform sport.ro.

Totuși, Andrea Compagno este 

cel mai bun atacant din Liga 1, în 
acest moment. Italianul s-a integrat 
foarte bine la FCSB și face diferența 
aproape meci de meci.

Napoli, lăudat de cel mai titrat 
jucător de la FCU Craiova: 
„Un tehnician foarte bun”

Kyriakos Papadopoulos a revenit 
pe teren, după accidentarea care 
i-a dat mari bătăi de cap în acest 
sezon. Apărătorul grec trecut pe la 
Schalke 04, Bayer Leverkusen, Red 
Bull Leipzig și Hamburg spune că nu 
a apucat încă să cunoască Bănia, 
pentru că a avut alte preocupări.

„Mă simt bine, totul este în 
regulă și lumea de aici este foarte 
politicoasă. Fotbalul practicat pare 
acceptabil și de aceea mă simt 
foarte bine aici. Nu am apucat să 

vizitez foarte mult orașul, deoarece 
am fost preocupat să mă antrenez, 
după ședințele de pregătire mă 
duc acasă să mă odihnesc”, a spus 
Papadopoulos, conform Fanatik.

Fundașul central are în palmares 
Titlul în Grecia (x2), Cupa Greciei, 
Cupa Germaniei și Supercupa 
Germaniei. Acesta spune că se 
înțelege foarte bine cu jucătorii de 
la FCU Craiova, dar și cu antrenorul 
Nicolo Napoli.

Cătălin ANGHEL


