
website: www.jurnalulolteniei.ro / e-mail: office@jurnalulolteniei.ro
COTIDIAN REGIONAL INDEPENDENT

Preț: 1,5 LEI       Nr. 1906 An: VIII VINERI, 20 IANUARIE 2023

Un ofiţer din 
cadrul IPJ, 
reţinut după ce a 
împuşcat un câine

7

Zeci de milioane de 
lei, pentru spitale

Becali nu își 
mai permite să 
transfere jucători 
de la FCU Craiova

Pag. 12Pag. 4

7 milioane de euro 
pentru renovarea 
a două școli și a 
dispensarului TBC, 
în Râmnicu Vâlcea

Pag. 5

Următorul număr al cotidianului Jurnalul Olteniei va apărea 
miercuri 25 ianuarie 2023
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PUBLICITATE

Administratorul Unic al S.C.MECONF S.A cu sediul în Craiova, B-dul 1 
Mai nr.86, jud.Dolj, în baza Legii 31/1990 modificată, privind societăţile 
comerciale, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 22.02.2023, ora 16.00 la sediul societăţii, în incinta centralei 
termice. Ordinea de zi a adunării este următoarea: 1 Alegerea comisiei de 
cenzori sau a unui auditor financiar autorizat (persoană fizică sau juridică). 
2.Diverse. În cazul neîntrunirii cvorumului legal, Adunarea Generală 
Ordinară va avea loc în ziua de 23.02.2023, ora 16.00 la aceeaşi adresă.

Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vânzare 
nu vor avea program de lucru cu publicul în 
zilele de 23 şi 24 ianuarie 2023, reluându-şi 

activitatea în data de 25 ianuarie 2023
Legislația în vigoare în domeniul 

muncii reglementează ziua de 24 
ianuarie 2023, Ziua Unirii Principatelor 
Române, drept sărbătoare legală şi 
zi liberă la nivel național. În plus, 
angajații CEZ Vânzare din Centrele 
de Relații cu Clienții vor avea zi liberă 
şi în data de 23 ianuarie.

Centrele de Relații cu Clienții 
CEZ Vânzare
Conform reglementări lor în 

vigoare, Centrele de Relații cu Clienții 
CEZ Vânzare îşi întrerup activitatea în 
zilele de 23 şi 24 ianuarie 2023.

Începând cu data de 25 ianuarie, 
programul de funcționare va fi 
reluat corespunzător programului 
normal din zilele lucrătoare, respectiv 
08:30 - 16:30, în cazul Centrelor 
de Relații cu Clienții din localitățile: 
Curtea de Argeş, Alexandria, Băileşti, 
Câmpulung, Caracal, Craiova, 
Drăgăşani, Drobeta Turnu Severin, 
Piteşti, Râmnicu Vâlcea, Roşiorii de 
Vede, Slatina, Târgu Jiu, Videle, Iaşi 
(09:00 - 17:00) şi Timişoara (09:00 -  
17:00).

În tot acest timp, specialiştii 
CEZ Vânzare rămân la dispoziția 
clienților pe canalele de comunicare 
cunoscute:

- Chatul cu un consultant CEZ 
Vânzare - chatul online, implementat 
de furnizor pe website-ul https://
www.cezinfo.ro/ este disponibil de 
luni până vineri, în intervalul orar 
08:00 – 20:00;

- Portalul şi aplicaţia mobilă My 
CEZ – mai multe informaţii despre 
funcţionalităţi puteţi găsi pe https://
mycez.cezinfo.ro/en/home?p_p_
id=com_liferay_login_web_portlet_
LoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_
com_liferay_login_web_portlet_
LoginPortlet_redirect=%2F;

- Info Linia CEZ, 0251 929, 
disponibilă pentru solicitarea de 
informaţii comerciale, de luni până 
vineri, în intervalul orar 08:00 - 
20:00, în timp ce înregistrarea 
deranjamentelor electrice poate fi 
efectuată non stop.

De asemenea, apelând Info Linia 
CEZ, clienţii pot primi informaţiile 
de care au nevoie, fără a intra în 

contact cu un operator uman, prin 
intermediul soluţiei digitale IVR 
Dinamic (asistent vocal interactiv) 
care le oferă acces rapid la informaţii 
despre situaţia facturilor şi plăţilor 
sau pentru înregistrarea unui 
deranjament electric).

Alte canale de comunicare:
- Completarea formularului de 

contact accesând https://www.
cezinfo.ro/sesizari2-form/;

- Numărul de fax: 0248 524 834;
- Prin corespondenţă scrisă la 

adresa de e-mail cez_crc@cez.ro
Pentru a evita timpul de aşteptare, 

echipa CEZ Vânzare recomandă 
clienților săi să îşi programeze vizitele 
în Centrele de Relații cu Clienții, 

accesând secțiunea dedicată https://
www.cezinfo.ro/rezervare-online/

Cum se efectuează o programare?
- Accesați pagina https://www.

cezinfo.ro/rezervare-online/;
- Completați numele, prenumele, 

adresa de mail;
- Selectați oraşul în care se află 

Centrul de Relații cu Clienții în care 
doriți să ajungeți precum şi demersul 
pentru care efectuați vizita;

- Alegeți data şi intervalul orar 
pentru programare;

- Înregistrați programarea.
Le mulțumim clienților noştri 

pentru înțelegere!
Divizia Oameni şi Brand

CEZ România
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Polițiști de frontieră, înjurați ca la ușa 
cortului

O patrulă a poliției de frontieră 
din Mehedinți fiind în exercitarea 
atribuții lor de serviciu pe raza 
localității Ostrovul Mare, a procedat 
la oprirea în trafic a unui autoturism 
înmatriculat în Bulgaria.

Șoferul autoturismului nu a oprit 
la semnalele polițiștilor de frontieră, 
drept pentru care s-a procedat la 
urmărirea acestuia, autoturismul fiind 
oprit la o distanță de aproximativ 100 
de metri.

Polițiștii au solicitat persoanei 
aflate la volanul autoturismului să 
se legitimeze, acesta refuzând să se 
conformeze celor solicitate.

Polițistul de frontieră i-a adus la 
cunoștință persoanei care se afla la 
volanul autoturismului despre faptul 
că se află într-o zonă de frontieră și 
este obligată să respecte legea, în caz 
contrar se va proceda la conducerea 

Pensionarul Dragomir a predat 
comanda pompierilor de la ISU

Colonelul în rezervă Florentin 
Dragomir, fost inspector șef al 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Mehedinți, a predat comanda 
inspectoratului, după 32 de ani de 
activitate în slujba cetățenilor, în 
urma pensionării.

Comanda ISU Mehedinț i  a 
fost preluată de prim-adjunctul 
inspectorului șef, colonel Marius-
Cristi Gogîltan, care a ocupat această 
funcție din anul 2017, mai întâi prin 
împuternicire, apoi prin numire, ca 
urmare a promovării unui concurs.

Ceremonialul militar s-a desfășurat 
în  prezența reprezentantu lu i 
Inspectoratului General pentru 

Situați i  de Urgență, colonelul 
Gabriel Constantin Dragu, a edililor 
autorităților județene și locale, dar 
și a șefilor structurilor din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne și a 
reprezentanților instituțiilor cu rol în 
gestionarea situațiilor de urgență.

„Activitatea fostului inspector șef 
al ISU Mehedinți a fost apreciată de 
toți cei prezenți, care și-au exprimat 
convingerea că noua conducere 
va continua cu același entuziasm, 
profesionalism și devotament nobila 
misiune în sprijinul semenilor”, a 
anunțat ISU Mehedinți.

Iulian Gogonea

acesteia la sediul sectorului pentru 
stabil irea identități i, putând fi 
folosită conducerea forțată dacă se 
impune, pentru stabilirea identității și 
sancționarea contravențională pentru 
refuz de legitimare.

Persoana a devenit recalcitrantă, 
chemând un bărbat la fața locului, 
acesta devenind la rândul său violent 
verbal, adresând injurii și expresii 
jignitoare la adresa polițiștilor de 
frontieră.

În urma atitudinii persoanelor 
în cauză, polițiștii de frontieră au 
sancționat contravențional bărbatul 
pentru folosirea de expresii jignitoare, 
iar femeia a fost sancț ionată 
contravențional pentru refuzul 
legitimării.

Expoziția meșterilor populari 
din Oltenia „Meseria de a trăi 

în istorie - Mica Unire”
Primăria, Consiliul Local Drobeta 

Turnu Severin și Palatul Culturii 
„Teodor Costescu” îi invită pe olteni 
la expoziția meșterilor populari din 
Oltenia „Meseria de a trăi în istorie - 
Mica Unire”. Evenimentul va avea loc 
la Palatul „Teodor Costescu” în sala 
„Gheorghe Anghel” în perioada 23-24 
ianuarie 2023.

Expoziția meșterilor populari din 
Oltenia și spectacolul organizat cu 
ocazia Micii Uniri este cu siguranță 
prilej de bucurie pentru cei care vor fi 
prezenți la Palatul „Teodor Costescu” 
din Drobeta Turnu Severin în zilele de 
23-24 ianuarie 2023.

Meșterii populari au șansa de a se 
întâlni unii cu alții și de a se strânge 
într-o Horă a Unirii românești, alături 
de iubitorii de frumos care vor fi 
prezenți în cele două zile.

Din județul Gorj participă la 
acest eveniment etnologul Pompiliu 
Ciolacu și meșterul popular Gheorghe 
C iuncanu.  Pompi l iu  C io lacu , 
managerul CJCPCT Gorj va fi prezent 
cu icoane sculptate în lemn, icoane 
pictate, icoane de vatră și alte 
produse.

Meșterul Popular Gheorghe 
Ciuncanu din Tismana este un 
artist broder cunoscut pentru 
costumele populare deosebite pe 
care le realizează și cu care va veni 
la Drobeta Turnu Severin. Artistul 
popular realizează haine populare 
specifice Gorjului.

„Avem nevoie de meșteșugari, de 
arta lor unică, de reperele pline de 
valoare pe care le aduc pentru că arta 
populară, indiferent de regiunea de 
unde vine, reflectă specificul național 
al unui popor!

Vă invităm, așadar, începând de 
luni, 23 ianuarie 2023, ora 13.00 în 
sala „Gheorghe Anghel” la o expoziție 
a meșterilor populari din Oltenia. 
Vor fi ateliere de olărit, pielărie și 
sculptură în lemn, dar și ateliere de 
dansuri populare susținute de Grupul 
„Junii Mehedințiului” și „Lăstărașii”.

Tot în data de 23 ianuarie 2023, 
între 18.00 - 20.00 va avea loc 
spectacolul „Oltenii uniți cu țara”, un 
concert organizat de Palatul Culturii 
„Teodor Costescu” în parteneriat 
cu Ansamblul Folcloric „Maria 
Tănase” din Craiova și Episcopia 
Severinului și Strehaiei. Acompaniază 
orchestrele reunite ale Ansamblului 
Folcloric „Maria Tănase” și „Lăutarii 
Mehedințiului”, (dirijor Nicolae 
Drăghia). Invitați sunt corul Kinonia 
(dirijor profesor Iulian Pruiu), Niculina 
Stoican și Alina Moți Drăghia.

În data de 24 ianuarie 2023, tot 
la Sala „Gheorghe Anghel”, între 
orele 10.30 - 18.00 va avea loc 
premierea meșterilor populari din 
Oltenia. Evenimentul se va încheia cu 
un recital susținut de Nina Predescu 
și Liliana Buncianu”, au transmis 
organizatorii.

Claudia GROSU
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7 milioane de euro pentru renovarea 
a două școli și a dispensarului TBC

Primarul Râmnicului, Mircia 
Gutău, a semnat trei contracte de 
finanțare prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNNR). 
Valoarea contractelor este de 
aproape 7 mi l ioane de euro. 
Investițiile vor viza reabilitarea a 
două licee și a Dispensarului TBC.

„ P r e z e n t  l a  B u c u r e ș t i  l a 
începutu l  aceste i  săptămâni , 
primarul Mircia Gutău a semnat la 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Pub l i ce  ș i  Admin is t ra ț ie i  t re i 
contracte de finanțare prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență 
în  va loare tota lă de aproape 
7 mi l ioane de euro.  Pro iecte 
vizate sunt: Reabilitarea termică a 
Liceului Sanitar „Antim Ivireanul” -  
î n  va loare  de  13.878.570,08 
l e i ,  Renova rea  ene rge t i că  a 
Colegiului Energetic - în valoare 
19.267.707,71 lei și Creșterea 
eficienței energetice în imobilul 
D ispensar  TBC -  cu va loarea 
de 1.296.495,43 lei. Pe aceeași 
componentă „Valul Renovării” a 
PNRR, edilul șef a mai semnat în 
luna decembrie a anului trecut mai 

Se extinde rețeaua de gaze în Râmnicu Vâlcea
Primarul Mircia Gutău a semnat joi, 

19 ianuarie, contractul de proiectare și 
execuție pentru obiectivul „Extinderea 
rețelei de gaze naturale în Municipiul 
Râmnicu Vâlcea”.

Investiția are o valoare de 
24.636.937,90 lei și este finanțată 
în cadrul Programului Național de 
Investiții „Anghel Saligny”. Potrivit 
reprezentanților Primăriei Râmnicu 

Vâlcea, întreaga lucrare, cu tot cu 
proiectare ar trebui să dureze mai 
puțin de doi ani.

„În urma procedurii de achiziție a 
fost desemnată câștigătoare oferta 
depusă de asocierea Construcții Silva 
Oaș SRL - Burgaz SRL - Impecabil 
SRL, care are la dispoziție 4 luni 
pentru proiectare (la care se adaugă 
perioada necesară obținerii avizelor 

pentru autorizația de construire) și 
18 luni pentru realizarea lucrării. Prin 
acest proiect de anvergură, rețeaua 
de alimentare cu gaze naturale se va 
extinde cu 36 de kilometri pe 60 de 
străzi din cartierele Ostroveni, Troianu, 
Copăcelu, Căzănești, Stolniceni, 
Râureni, Goranu, Dealul Malului, 
Colonia Nuci, Buda-Poenari, Știrbei 
Vodă, în beneficiul a peste 1.100 de 

gospodării. Cu această ocazie, edilul-
șef a mulțumit tuturor angajaților 
administrației locale implicați în munca 
de elaborare a acestui proiect și a urat 
succes constructorului, exprimându-și 
convingerea că investiția se va derula 
în conformitate cu calendarul asumat”, 
potrivit reprezentanților Primăriei 
Râmnicu Vâlcea.

Alexandru NICA

ABA Jiu: Autoritățile 
locale au obligația de 

a face curat
Administrația Bazinală de Apă 

Jiu - prin Sistemul de Gospodărire 
a Apelor Dolj - a reamintit edililor 
doljeni atribuțiile ce le revin în ceea 
ce privește igienizarea localităților.

Spec ia l i ș t i i  S .G.A Do l j  au 
transmis o adresă către toate 
primăriile din județ, prin care îi 
informează, ca în fiecare an, că au 
obligația de a întreprinde acțiuni 
pentru îndepărtarea depozitelor 
de deșeuri menajere, gunoaie și 
material lemnos din albiile și de 
pe malurile cursurilor de apă din 
intravilanul localităților, precum și 
asigurarea secțiunilor de scurgere 
la poduri și podețe, întreținerea 
corespunzătoare a șanțurilor și 
rigolelor de scurgere a apelor 
pluviale, a lacurilor și bălților de 

pe raza comunelor și stabilirea 
de platforme pentru depozitarea 
gunoaie lor menajere ș i  a l tor 
deșeuri.

„Toate acestea sunt necesare cu 
atât mai mult cu cât, prognozele 
meteo pentru perioada următoare 
prevăd fenomene de îngheț - 
dezgheț și topirea zăpezilor, ceea 
ce va conduce la creșteri de niveluri 
și debite pe cursurile de apă sau 
scurgeri de pe versanți crescând riscul 
de inundații dacă nu sunt curățate 
podețele, șanțurile și rigolele”, se 
arată în comunicatul instituției.

Trebuie precizat faptul că, 
salubrizarea și ulterior menținerea 
stării de curățenie a malurilor și 
albiilor cursurilor de apă are un 
caracter permanent și constituie una 

din obligațiile care revin autorităților 
administrației publice locale pentru 
buna gospodărire a localității.

Toate acestea sunt susținute 
potrivit actelor normative în vigoare, 
Legea 215/2001 Legea Administrației 
Publice Locale, O.G. 21/2001 privind 
Sistemul Național de Management 
al Situațiilor de Urgență, Legea 
Apelor 107/1996 cu completările și 
adăugirile ulterioare, Legea 265/2006 
Legea Mediului, dar și Ordinul Comun 
459/78/2019.

În perioada următoare vor avea 
loc acțiuni de control formate din 
echipe mixte, iar în cazul nerespectării 
legislației în vigoare vor fi aplicate 
sancțiuni celor responsabili cu 
salubrizarea.

Vera IONESCU

multe contracte de 
finanțare totalizând 
76  m i l i o a ne  l e i 
pentru eficientizarea 
energe t i că  a  10 
blocuri de locuințe și 
a sediului Primăriei 
m u n i c i p i u l u i , 
i ar  a l te pro iecte 
vizând reabilitarea 
u n o r  b l o c u r i  ș i 
unități școlare din 
Râmn i c  s un t  î n 
lista de așteptare 
de la MDLPA”, au 
spus reprezentanții 
Primăriei Râmnicului.
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Un ofiţer din cadrul IPJ, reţinut după ce a 
împuşcat un câine

Un ofiţer din cadrul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj a 
fost reţ inut, miercur i ,  pentru 
nerespectarea regimului armelor şi 
al muniţiilor, uzul de armă fără drept 
şi schingiuirea animalelor după ce a 
împuşcat un câine în curtea locuinţei 
sale din comuna Băleşti.

Potrivit unui comunicat transmis 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Târgu Jiu, în data de 15 ianuarie, 
organele de poliţie din cadrul IPJ Gorj -  
Centrul Operaţional au fost sesizate 
prin SNUAU 112 de către o persoană 
din comuna Băleşti cu privire la faptul 
că vecinul său, MNC, folosind o puşcă, 
a împuşcat un câine.

Prin ordonanţa organelor de 
cercetare penală din cadrul IPJ Gorj -  
Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe 
Periculoase s-a dispus începerea 
urmăririi penale pentru săvârşirea 
infracţiunilor de nerespectarea 
regimului armelor şi al muniţiilor, uzul 
de armă letală fără drept şi rănirea cu 

Un gorjean și-a amenințat 
fiica cu moartea

Un bărbat de 53 de ani, din 
comuna Țânțăreni, a fost reținut, 
pentru 24 de ore, de către polițiștii 
din cadrul Poliției Orașului Târgu 
Cărbunești. Acesta este bănuit pentru 
săvârșirea infracțiunii de încălcare 
a măsurilor dispuse prin ordinul de 
protecție provizoriu, amenințare și 
distrugere.

Potrivit cercetărilor, s-a stabilit 
că bărbatul ar fi pătruns, la data de 
18 ianuarie, în curtea locuinței și 
ar fi distrus ușa de acces în imobil, 
încălcând astfel măsurile impuse 
prin ordinul de protecție provizoriu, 

după care și-ar fi amenințat fiica cu 
moartea.

De asemenea, oamenii legii au 
identificat faptul că bărbatul figurează 
cu măsura preventivă a controlului 
judiciar prin care, începând cu data 
de 5 decembrie 2022, avea obligația 
de a nu lua legătura și de a nu 
se apropia de familie. Cercetările 
continuă sub supravegherea unității 
de parchet competente, pentru 
documentarea întregii activități 
infracționale a bărbatului.

Claudia GROSU

intenţie a animalelor.
„Din verificările efectuate s-a 

stabilit faptul că MNC este ofiţer în 
cadrul IPJ Gorj, fiind autorizat pentru 
a deţine, purta şi folosi arme letale 
de vânătoare de către IPJ Timiş, 
fiind posesor al permisului de armă. 
IPJ Gorj - Serviciul Resurse Umane 
a comunicat faptul MNC este organ 
de cercetare al poliţiei judiciare în 
sensul dispoziţiilor Legii nr. 364/2004 
privind organizarea şi funcţionarea 
poliţiei judiciare. Având în vedere 
aceste aspecte, dosarul a fost trecut 
în anchetă proprie a unui procuror 
din cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Târgu Jiu”, transmit 
procurorii.

Miercuri s-a dispus efectuarea în 
continuare a urmăririi penale faţă de 
MNC pentru săvârşirea infracţiunilor 
de nerespectarea regimului armelor şi 
al muniţiilor, uzul de armă letală fără 
drept şi infracţiunea de schingiuirea 
animalelor.

„În cauză s-a reţinut că în data 
de 15 ianuarie, în jurul orelor 14:30, 
din interiorul curţii imobilului unde 
domiciliază suspectul MNC s-a auzit 

un foc de armă şi, după puţin timp, a 
fost observat un exemplar canin rănit, 
care a sărit gardul proprietăţii şi s-a 
adăpostit într-un canal pluvial situat 
la o distanţă de aproximativ 5 metri. 
Exemplarul canin a fost identificat în 
viaţă, prezentând orificii circulare de 
penetrare la nivelul craniului, motiv 
pentru care a fost ridicat de medicul 

veterinar al Circumscripţiei Băleşti şi 
transportat la un cabinet veterinar 
din municipiul Târgu Jiu, pentru 
acordarea de îngrijiri medicale”, mai 
arată procurorii, potrivit Agerpres.

Miercuri, procurorul de caz a 
dispus faţă de suspect măsura 
preventivă a reţinerii pe o durată de 
24 ore.

Casa Tineretului din 
Târgu Jiu urmează 
să fie reabilitată

Casa Tineretului din Târgu Jiu, de 
pe strada Nicolae Titulescu, urmează 
să fie reabilitată. Compania Națională 
de Investiții (CNI) organizează 
o procedură pentru atribuirea 
contractului de modernizare. Aceasta 
nu a fost utilizată corespunzător în 
ultimii ani, fapt ce a dus la degradare.

Autoritățile județene au predat 
clădirea către CNI, pentru obținerea 
de invest i ț i i .  Amplasamentu l 

modernizat va fi folosit pentru 
asigurarea activității desfășurate de 
Școala Populară de Arte „Constantin 
Brâncuși” din Târgu Jiu, dar și pentru 
organizarea de spectacole, concerte 
și alte evenimente culturale.

Valoarea contractului este de 
aproximativ 18 milioane de lei. 
Ofertele se pot depune pe platforma 
de achiziții, pe data de 20 februarie.

Claudia GROSU
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Slatina. Două locații 
pentru taxe și impozite

Slăt ineni i  pot  p lăt i  taxe le 
și impozitele la două locaţii ale 
Primăriei dar și online, pe ghișeul.ro. 
Potrivit gazetanoua.ro, reprezentanţii 
Direcţiei Generale Economice transmit 
că, pentru a evita aglomerația, pot fi 
folosite ambele locații de încasări 
impozite și taxe locale puse la 
dispoziție, de luni până vineri.

Programul și locațiile pentru 
încasarea impozitelor şi taxelor locale:

- Luni: strada Toamnei (Căminul 
de Bătrâni): 8.15-18.00, strada Mihail 
Kogălniceanu (vizavi de Primărie): 
8.15-16.00;

- Marți: strada Toamnei (Căminul 

de Bătrâni): 8.15-18.00, strada Mihail 
Kogălniceanu (vizavi de Primărie): 
8.15-16.00;

- Miercuri: strada Toamnei 
(Căminul de Bătrâni): 8.15-18.00, 
strada Mihail Kogălniceanu (vizavi de 
Primărie): 8.15-16.00;

- Joi: strada Toamnei (Căminul de 
Bătrâni): 8.15-18.00, strada Mihail 
Kogălniceanu (vizavi de Primărie): 
8.15-16.00;

- Vineri: strada Toamnei (Căminul 
de Bătrâni): 8.15-16.00, strada Mihail 
Kogălniceanu (vizavi de Primărie): 
8.15-13.00.

Alexandru NICA

Peste 33 de milioane de lei pentru 
spitalele din Olt

Casa de Asigurări de Sănătate 
(CAS) Olt a anunțat că peste 33 de 
milioane de lei le-au fost alocate 
spitalelor din județ pentru primele 
două luni ale anului. Per total, aproape 
90 de milioane de lei din bugetul 
Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe 2023 vor fi 
direcționați către CAS Olt în primele 
două luni din 2023.

„Anga ja rea  ș i  decon ta rea 
serviciilor medicale medicamentelor și 
dispozitivelor medicale se va face din 
sumele repartizate pe domeniile de 
asistenţă medicală corespunzătoare 
prevăzute în bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate 
pe anul 2023. Suma alocată pentru 
primele două luni ale anului 2023 este 
de 88.770.000 lei. Spitalelor din judeţ 
le-a fost alocată suma de 33.678.000 

Autospecială nouă pentru 
pompierii din Scornicești
Pompierii Stației Scornicești, 

județul Olt, se pot lăuda cu o nouă 
achiziție. Începând cu data de 18 
ianuarie 2023, o nouă autospecială de 
stingere a incendiilor, cu o capacitate 
de 10.000 litri de apă și 400 de litri de 
spumogen, a intrat în dotarea Stației.

„Autospeciala este destinată 
intervenț ie i  pentru st ingerea 
incendiilor, atât în mediul urban 
cât și în mediul rural, la misiunile 
care necesită cantități însemnate de 
substanțe de stingere.

Principalele caracteristici tehnice 
sunt: deplasare rapidă, transmisie 
6x6 și gardă mărită, care permit 
deplasarea inclusiv pe terenuri 
accidentate; realizarea în scurt timp 
a dispozitivului de intervenție și 
utilizarea apei cu randament ridicat; 
posibilitate de alimentare cu apă 
și din surse fără presiune, ceea ce 

reprezintă un real avantaj atunci 
când intervenția are loc în zone 
greu accesibile sau situate la mare 
distanță față de hidranți.

Autospeciala a fost achiziționată 
de Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență, prin proiectul 
Viziune 2020 și are o valoare, complet 
echipată, de aproximativ 1.7 milioane 
de lei.

Stația de Pompieri Scornicești 
asigură intervenția în situații de 
urgență în zona de nord a județului 
Olt și are un raion de intervenție 
format din două orașe și 13 comune. 
Subunitatea acționează în sprijinul 
celor 39.000 de locuitori din cele 
15 localități și acoperă o zonă de 
peste 908 kilometri pătrați”, au spus 
reprezentanții ISU Olt.

Alexandru NICA

Tânăr beat și fără permis, la volan
Un tânăr, în vârstă de 21 de 

ani, din localitatea Petrila, judeţul 
Hunedoara, a fost prins conducând 
fără permis, dar şi sub influența 
alcoolului, pe strada Basarabilor, 
din Slatina. Tânărul a fost testat cu 
aparatul etilotest şi avea o alcoolemie 
de 0,93 mg/l alcool pur în aerul 
expirat.

„Polițiștii Serviciului Rutier Olt au 
oprit, pe data de 18 ianuarie, ora 23.00, 

în timp ce desfășurau activități specifice 
pe strada Basarabilor, din municipiul 
Slatina, un autoturism, condus de 
un tânăr, în vârstă de 21 de ani, din 
localitatea Petrila, județul Hunedoara.

În urma verificărilor efectuate în 
bazele de date ale Poliției Române, 
s-a stabilit faptul că tânărul nu 
posedă permis de conducere pentru 
nicio categorie.

De asemenea, întrucât tânărul 

emana halenă alcoolică, a fost testat 
cu aparatul etilotest, care a indicat 
o valoare de 0,93 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. În cauză, polițiștii 
au întocmit un dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor de 
conducerea unui vehicul fără permis 
de conducere și conducerea unui 
vehicul sub influența alcoolului sau 
a altor substanțe”, transmite IPJ Olt.

Alexandru NICA

de lei”, se arată într-un comunicat de 
presă remis de CAS Olt.

CAS mai transmite că pentru 
decontarea medicamentelor cu şi 
fără contribuţie personală s-a alocat 
suma de 19.324.000 lei, iar pentru 
medicamente pentru boli cronice 
utilizate în programele naționale de 
sănătate 9.573.000 lei. Medicina 
de familie a primit 11.767.000 
lei, asistența medicală pentru 
specialitățile clinice - 7.168.000 lei, 
iar pentru specialitățile paraclinice 
s-au alocat 1.983.000 lei.

Totodată, pentru acordarea 
dispozitivelor medicale CAS Olt 
a primit 1.037.000 lei, iar pentru 
asistența medicală stomatologică 
265.000 lei. Bugetul aprobat pentru 
serviciile medicale de dializă a fost 
și el de 2.989.000 lei, în timp ce cel 
pentru materiale sanitare specifice 
utilizate în programele naționale 
481.000 lei. Toate aceste sume vor fi 
cuprinse în bugetul anual.
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Nefericiții României. Adolescenții duc 

lipsă de încurajări
Unu din trei adolescenți din mediul 

rural spune că niciodată sau doar 
uneori este la fel de fericit ca ceilalți 
tineri de vârsta lui, arată datele World 
Vision România. În același timp, 39% 
spun că niciodată sau rareori au acasă 
un părinte sau altă persoană care să-i 
laude, iar pentru aproape jumătate 
(47%) dintre adolescenți, una dintre 
priorități este să fie pe banii lor. 
Fundația atrage atenția că personaje 
toxice din mediul online ca Andrew Tate 
sunt extrem de periculoase pentru copii 
și tineri, mai ales pentru cei din mediile 
dezavantajate.

„Tot mai mulți copii, mai ales din 
mediile vulnerabile, au părinți prea 
stresați din cauza banilor pentru a mai 
putea să le ofere atenția de care au 
nevoie. Grijile pe care părinții le resimt 
le transmit inevitabil către copii. Și-
atunci social-media devine un spațiu 
de evadare de la greutățile de zi cu 
zi. Altă problemă este că personaje 
precum Andrew Tate le oferă iluzia 
că și ei pot face foarte ușor bani și 
să-și îndeplinească orice altă dorință”, 
a declarat Vlad Rusu, psiholog care 
activează în comunitățile World Vision 
România.

18% dintre copii spun că sunt
afectaţi emoțional dacă primesc 
mai puţine like-uri
În ultimul deceniu a crescut 

exponențial accesul copii lor și 
adolescenților la rețelele de socializare. 
Chiar și cei din mediile dezavantajate își 
împart de multe ori timpul pe singurul 
telefon care există în familie.

„Pentru că au o tendință mai mare 
de-a simți că nu-și găsesc locul în 
societate și încă nu și-au format un 
set de principii, adolescenții pot fi mai 
ușor atrași de mesajele extremiste 
promovate pe social-media. Mai ales 
dacă persoanele care promovează 
aceste idei sunt extrem de populare pe 
Internet. 18% dintre copii spun că sunt 
afectaţi emoțional dacă primesc mai 
puţine like-uri faţă de cât se aşteptau 
la conţinutul pe care îl distribuie. Asta 
înseamnă că, în viziunea lor, numărul 
de like-uri echivalează cu valoarea 
persoanei respective. Cu cât are 
mai multe like-uri, cu atât este mai 
credibilă și demnă de urmat în ochii 
lor”, a declarat Mihaela Nabăr, director 
executiv World Vision România.

Tot datele World Vision arată că 
unu din patru copii niciodată sau doar 
uneori are familia alături atunci când 

are nevoie de ajutor. Același procent de 
copii arată că niciodată sau rareori au 
încredere în adulții cu care locuiesc. În 
același timp, patru din zece adolescenți 
din mediul rural spun că niciodată sau 
doar uneori au acasă un părinte sau 
altă persoană care să-i laude. Iar trei 
din zece spun că profesorii de la clasă îi 
tratează mai rău decât pe ceilalți copii.

„Orice copil, pentru o dezvoltare 
sănătoasă și armonioasă, are nevoie să 
fie în siguranță, să primească afecțiune 
și atenție. Dacă el nu are acces la un 
astfel de mediu în familie și la școală, 
crește riscul ca el să caute validare pe 
social-media sau într-un anturaj de 
prieteni. Problema este că, în multe 
cazuri, acestea pot avea o influență 
negativă. Însă adolescentul, pentru 
că își dorește să se integreze într-un 
grup, va adera și el la același tip de 
valori toxice”, mai explică psihologul 
Vlad Rusu.

 
47% dintre adolescenții de la sate
au ca prioritate să fie pe banii lor
„Eu cred că Andrew Tate a putut să 

influențeze foarte mulți tineri din cauza 
felului în care se afișează. Înainte să-i 
fie închise conturile de socializare, 
posta foarte des poze cu el în vacanțe 
luxoase, lângă mașini scumpe. Mereu 
sugera că banii sunt pe primul loc. În 
podcasturi, promova tot felul de așa-
zise sfaturi pentru a face bani, ceea 
ce l-a făcut și mai viral pentru că mulți 
tineri își doresc să fie ca el”, a declarat 
Mario Hânceanu, 15 ani, membru în 
Consiliul Consultativ al Copiilor World 
Vision România.

„Ca fată pot să spun că toate 

declarațiile și infracțiunile pe care le-a 
făcut mă afectează extrem de mult. 
Însă și băieții sunt afectați de influența 
lui. Asta din lipsa de suficiente modele 
masculine pozitive. Poate că tatăl tău 
este un om respectuos și muncitor, dar 
degeaba dacă nu face bani. Și atunci 
poți ajunge să crezi că tu trebuie să 
o iei pe un alt drum, unul poate mai 
scurt și fără moralitate”, a declarat 
Nicoleta Maxim, 15 ani, membră în 
Consiliul Consultativ al Copiilor World 
Vision România.

1 din 10 liceeni spune că insistența 
unui partener de-a întreține relații 
sexuale, chiar dacă celălalt nu vrea sau 
are îndoieli, nu este deloc abuz sexual 
sau este doar într-o mică măsură.

„Andrew Tate are o audiență 
targetată clar: băieți în adolescență 
si preadolescență. Ei sunt mai ușor 
de manipulat pentru că sunt într-o 
perioadă în care încă își formează 
o viziune asupra lumii. Către ei este 
mai ușor să vândă imaginea de 
milionar, care jignește și abuzează 
femeile. Succesul lui a creat o 
comunitate care atrage cu ușurință 
adolescenții ce simt că nu aparțin 
unui grup. Are și un fel impunător 
de-a vorbi, foarte convingător. Dacă 
dai pe mute un videoclip cu el și doar 
te uiți la mimica lui parcă ai crede ce 
vrea să-ți transmită”, a declarat Mara 
Surugiu, 14 ani, membră în Consiliul 
Consultativ al Copiilor World Vision 
România.

„Sunt mai multe motive pentru care 
Andrew Tate a ajuns atât de popular. 
În primul rând, este foarte bogat, lucru 
care inspiră încredere. Apoi, mulți 

adolescenți au fost învățați de mici că 
bărbații sunt superiori femeilor, iar el 
nu face decât să le confirme părerile. 
Este mult mai ușor să crezi că fiecare 
persoană are un rol stabilit de gen în 
loc să te gândești că fiecare persoană 
strălucește în felul său”, a declarat 
Maria Buliga, 12 ani, membră în 
Consiliul Consultativ al Copiilor World 
Vision România.

World Vision România desfășoară 
pentru adolescenții din Consiliul 
Consultativ al Copiilor din cadrul 
fundației, cât și pentru cei din 
programul „Vreau în clasa a 9-a”, 
activități și sesiuni de mentorat pentru 
creșterea stimei de sine și folosirea 
Internetului printr-un filtru critic, dar 
și sesiuni de consiliere psihologică și 
de dezvoltare personală.

Despre World Vision România
World Vision România este o 

organizaţie care desfăşoară programe 
de educaţie, intervenţie umanitară, 
dezvoltare şi advocacy, punând în 
centrul activităţii sale bunăstarea 
copilului. Organizaţia se concentrează 
asupra serviciilor dedicate copiilor, 
familiilor şi comunităţilor, în scopul 
depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. 
Fundaţia lucrează cu persoanele cele 
mai vulnerabile din lume, indiferent de 
religie, rasă, etnie sau gen. World Vision 
România face parte din parteneriatul 
World Vision International, prezent în 
aproape 100 de ţări din întreaga lume. 
În 32 de ani de prezenţă în România, 
am ajutat peste 500.000 de copii şi 
adulţi, în aproape 500 de comunităţi 
din 18 judeţe.
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HOROSCOP
Lucrurile curg in drumul 

tau, si ar trebui sa gasesti multa 
placere in compania altora. Poate 
exista un element de fantezie 
despre ziua de azi care te face 
sa pierzi notiunea timpului si 
spatiului.

S-ar putea sa-ti fie greu 
sa ai o abordare realista a 
emot i i l o r  ta le  as taz i .  O 
problema sensibila s-ar putea 
sa te atraga, lasandu-te sa simti 
ca nu esti in pozitia in care va 
relationezi cu ceilalti.

Nu incerca sa gasesti niciun 
raspuns astazi, pentru ca probabil 
vei ajunge sa te simti frustrat. Cu 
cat incerci mai putin sa-ti fortezi 
vointa asupra celorlalti, cu atat 
mai mult vei descoperi ca lucrurile 
merg automat in felul tau. 

Indoieste-te de validitatea 
a tot ceea ce intri in conflict 
astazi. S-ar putea sa descoperi ca 
oamenii actioneaza pe baza unor 
informatii incomplete si ca te acuza 
in mod fals de ceva ce nu ai spus 
sau facut.

Lasa copilul din tine sa iasa 
si sa se joace astazi. Visele tale 
sunt in plina forta, asa ca lasa-
le sa conduca. Bucura-te de 
conversatii usoare cu prietenii 
despre cele mai recente filme 
sau romane. 

Astazi este o zi grozava 
pentru tine. 

Ar trebui sa te bucuri de o 
multime de conversatii jucause si 
este posibil ca fantezia sa joace 
un rol important in timp ce mergi 
pe strada. 

Ia o pauza de la rutina si 
iesi la plimbare. Aceasta este o 
zi pentru a merge mai departe 
cu idei si vise, mai degraba decat 
cu angajamente si raspunsuri. 
Intreaba lucrurile si dezbate 
faptele.

Poate exista un element destul 
de confuz in ziua de azi. Te simti 
tentat sa actionezi, dar unele piese 
par sa lipseasca. 

Ar putea fi greu sa iei o decizie, 
deoarece nu ai intreaga imagine 
in fata. 

S-ar putea sa simti ca ai 
gasit piesa lipsa dintr-un puzzle 
la care ai lucrat. Raspunsurile 
pot fi subtile, dar sunt acolo. 
Fantezia si o atitudine jucausa 
te vor conduce catre ele fara 
efort.

Fii vedeta propriului tau 
film si mandru de rolul pe 
care il joci. S-ar putea sa 
te trezest i  ca semeni cu 
multe personaje diferite, in 
functie de starea ta de spirit 
si de ora. 

Luc ru r i l e  po t  pa rea 
suprarealiste astazi, asa ca nu 
iei vorbaria altora prea in serios. 
Aceasta este o zi pentru a lua 
legatura cu oamenii, asa ca ridica 
telefonul. Este o zi buna pentru a 
iti impartasi visele.

Ia o pauza de la rutina zilnica 
si coboara azi de pe banda de 
alergare. 

Lumea nu se va termina fara 
tine pentru o zi, asa ca stai linistit. 
Aminteste-ti ca orice cale pe alegi 
este cea corecta.
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03:00 Secretele 
  presedintelui (R)
04:00 Focus (R)
05:30 Flash 
  monden 
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 Atractie fatala (12)
22:45 Delta Force II: 
  Filiera columbiana (12)
01:00 Poama acră 
03:00 Albumul Naţional 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini pe alese 
09:00 Cum se fabrică ? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la licitaţie
11:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
12:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
13:00 Maşini pe alese 
14:00 Ed Stafford: Care 
  scapă primul?
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 O pradă 
  mortală
22:00 Meserii murdare 
23:00 Expediţii în 
  necunoscut 
00:00 Comori 
  arhitecturale 
  recuperate 
01:00 O pradă mortală 
02:00 Test de 
  supravieţuire 
  în doi
04:00 Meserii 
  murdare 
05:00 Maşini 
  pe alese

HBO EUROSPORT

15:00 Tennis grand slam
   tournament:
   EUROSPORT 
  TENNIS CUBE 
15:15 Snooker: Grand 
  Prixul Mondial 
18:00 Schi alpin: Universiada
   Mondială de Iarnă 
  Lake Placid 
19:40 Ciclism: Circuitul 
  Mondial - Turul 
  de la antipozi 
20:25 Ciclism: 
  Academia Zwift 
20:55 Snooker: 
  Grand Prixul Mondial 
00:30 Tenis: 
  Australian Open 
01:30 Biatlon: Cupa 
  Mondială Antholz 
02:00 Tenis: Australian Open 
04:00 Tenis: Australian Open 
06:00 Tenis: Australian Open 

07:00 Aripi 
  frante (AP)
09:00 Știrile 
  Kanal D 
10:00 Casa iubirii 
12:00 Știrile 
  Kanal D 
13:00 În căutarea 
  adevărului 
15:00 Jocul 
  cuvintelor 
  cu Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Infidelul (AP)
22:30 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
00:00 Știrile Kanal D (R)
01:00 Casa iubirii (R)
04:30 Apel la consilier (R)
05:00 Teo Show (R)
06:45 Știrile 
  Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:45 Țicniții (AP)
10:30 La bloc 

12:45 Misterul lui Hailey Dean:
   Ucis la datorie (R)
14:30 Novicele (AP)
16:30 Misterul lui Hailey Dean:
   Rețeta pentru crimă
18:15 La bloc 
20:30 Transformarea (AP)
22:30 Nicio faptă bună (15)
00:15 Transformarea (AP)

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 supara 
  frate - 
  premiera
19:00 Observator 
20:30 Golden Boy – 
  Dragoste rebela 
23:30 America 
  Express – 
  Drumul Aurului (R)
02:45 Dragoste 
  de tată
04:15 Nu te 
  supara 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 Românii 
  au talent 
00:15 Nu te pune 
  cu Zohan (12)
02:30 Toţi 
  oamenii 
  răului (15)
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. 

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 PTA 2 Teslui, PT terţi: PTA Gospodărie Apă TesluiTeslui27.01

27.01

PTCZ VâlceanaRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 16:00

PTA Lădeşti 1, PTA Lădeşti 2, PTA Măldăreşti 1, PTA 
Cermegeşti, PTA Popeşti Lădeşti, PTA Staţie Asfalt 
Drumuri Lădeşti, PTA Păsculeşti 1, PTA Păsculeşti 
2, PTA Fermă Păsculeşti (terţ), PTA Staţie Epurare 
Păsculeşti (terţ)

Lădeşti09:30 - 17:30

LEA JT PTA Feţeni - circuitul spre SălişteaRâmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

PTA Săliştea, PTAB Deep Forest (terţ), PTA Depozit 
Deşeuri Feţeni (terţ)

Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 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. 

27.01

PTCZ 11 Crişan II-Strada Aleea ViorelelorSlatina09:00-12:00
PTCZ 12 Crişan II-Strada Aleea ViorelelorSlatina13:00-16:00
PTA 2 Buşca, circuit 1-Strada GutuilorBuşca09:00 - 17:00

PTA 4 Văleni Olari, PTA 1, 2 Nicolae Titulescu
Văleni, 
Olari, 

Nicolae 
Titulescu

09:00 - 17:00

PTA 3, 4, 5, Nicolae Titulescu, PTA 1, 2, 3, 4, 5 
Crâmpoia, PTA Campus Școlar, PTA Zootehnie 
Crâmpoia, PTA 1, 2, 3, 4, 5, 6 Șerbăneşti, PTA 
Buta, PTA Gospodărie Apă Șerbăneşti, PTA F-ca de 
Cărămide Șerbăneşti, PTAB 1, 2 Agritrade

Nicolae 
Titulescu, 
Crâmpoia, 

Buta, 
Șerbăneşti

09:00 - 17:00

CLI 20 kV PTCZ 9 Crişan II-PTCZ 12 Crişan II-Strada 
Lalelelor

Slatina08:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ 45 Caracal-Strada 1 Decembrie 1918Caracal08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 46 Caracal-Strada 1 Decembrie 1918Caracal12:00 - 16:00
PTCZ 5 Crişan II-Strada Primăverii, Bloc FA 7, Scara ASlatina08:00 - 16:00

LEA JT PTA Bogosloveşti - circuitul 1Vlădeşti09:00 - 17:00

PTCZ Fabrica de PâineRâmnicu 
Vâlcea

10:00 - 16:0028.01

ZOO Craiova şi-a mărit familia 
cu două alpacale

De joi, 19 ianuarie, vizitatorii 
Grădinii ZOO din Craiova pot să 
vadă două noi exemplare superbe 
de Alpaca. În vârstă de doi ani, ele 
se află în ţarcul animalelor ierbivore, 
sunt foarte blânde şi s-au împrietenit 
deja cu îngrijitorii Grădinii.

Originară din Anzii Cordilieri, 
alpaca mai este cunoscută şi ca 
un animal-terapie pentru copiii cu 

autism. Alpaca se exprimă producând 
zgomote uşoare, dar şi executând 
vocalize, având vederea şi auzul 
excelente. De asemenea, se exprimă 
şi prin limbajul corpului, cum ar fi 
poziţionarea gâtului, a urechii şi a 
coapsei şi înclinarea capului.

Mereu cur ioase ş i  a tente , 
alpacalele sunt o atracţie pentru 
vizitatorii de toate vârstele. Odată cu 
aceste noi animale, colecţia Grădinii 
Zoologice a ajuns la 272 de exemplare 
din 40 de specii. Accesul la Grădina 
Zoologică din Craiova este gratuit.
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PUBLICITATE

Primăria Teasc reprezentată prin Hidro Proiect S.R.L. anunță solicitarea 
obținerii avizelor de gospodărire a apelor pentru proiectele: „Execuție 
puțuri de monitorizare a calității apei subterane la Stația de Epurare ape 
uzate menajere din sat Secui, com.Teasc, jud.Dolj” -în com.Teasc, T18 
P287, jud.Dolj. Relații la tel.0251.370.728/370.728.

Centrele de Relații cu Utilizatorii 
Distribuție Oltenia nu vor avea program 
de lucru cu publicul în zilele de 23 și 24 
ianuarie 2023, reluându-și activitatea în 

data de 25 ianuarie 2023
Legislația în vigoare în domeniul 

muncii reglementează ziua de 24 
ianuarie 2023, Ziua Unirii Principatelor 
Române, drept sărbătoare legală și zi 
liberă la nivel național. De asemenea, 
angajații Centrelor de Relații cu 
Utilizatorii Distribuție Oltenia vor 
beneficia de o zi liberă și în data de 
23 ianuarie.

Astfel, Centrele de Relații cu 
Utilizatorii Distribuție Oltenia își 
întrerup activitatea în zilele de 23 și 
24 ianuarie 2023.

Revenirea la programul normal 
de funcționare va avea loc în data 
de 25 ianuarie, începând cu ora 
08:30, în cazul Centrelor de Relații cu 
Utilizatorii din localitățile: Alexandria, 
Câmpulung, Craiova, Drăgășani, 
Drobeta Turnu Severin, Pitești, 
Râmnicu Vâlcea, Roșiorii de Vede, 
Slatina, Târgu Jiu, Caracal.

Centrele de Relații cu Utilizatorii 
Distribuție Oltenia din localitățile 
Filiași, Vânju Mare, Baia de Aramă, 
Călimănești, Bechet, Corabia, Horezu 
și Orșova sunt închise temporar.

Pentru un plus de confort și 
siguranță, operatorul de distribuție 
încurajează utilizatorii să apeleze la 
canalele de comunicare online pentru 
soluționarea solicitărilor chiar din 
confortul de acasă:

- canale dedicate racordării: 
trimiterea solicitărilor la adresa de 
email relatiiclienti@distributieoltenia.
ro. De asemenea, procesul de 
racordare poate fi consultat în 
secțiunile dedicate https://www.

distributieoltenia.ro/ro/informatii-
utile/racordarea-la-reteaua-electrica.
html,  respect iv https://www.
distributieoltenia.ro/ro/informatii-
utile/racordarea-noilor-utilizatori-la-
red.html;

- apelarea Info Tel, la numărul 
unic 0800 500 000 - număr de 
telefon gratuit în orice rețea pentru 
semnalarea oricărui tip de întrerupere 
în alimentarea cu energie electrică, 
disponibil non-stop și numerele de 
telefon 0251 408 006, 0251 408 007, 
0251 408 008 - cu tarif normal în 
rețeaua națională, la care, în afară de 
semnalarea eventualelor deficiențe, 
se pot obține informații comerciale 
de luni până vineri, în intervalul orar 
08:30 - 16:00);

- prin email, la adresa distributie@
distributieoltenia.ro pentru orice 
alte informații și solicitări privind 
activitatea de distribuție a energiei 
electrice;

- prin completarea formularului 
de înregistrare a sesizărilor https://
www.distributieoltenia.ro/ro/sesizari-
form

- deta l i i  despre  zone le  în 
care întreruperea alimentării cu 
energie electrică este necesară 
în vederea executării lucrărilor 
pentru prevenire și corectare 
avarii în rețea de către operatorul 
de distribuție, pot f i obținute 
p r i n  accesa rea  webs i t e -u lu i 
oficial, www.distributieoltenia.ro, 
în secțiunea dedicată (https://
www.d is t r ibut ieo l ten ia . ro/ro/

suport/lucrari-pentru-prevenire-
si-corectare-avarii.html)

Pent ru  a  ev i ta  t impu l  de 
așteptare, echipa Distribuție Oltenia 
recomandă utilizatorilor săi să își 
programeze vizitele în Centrele 
de Relații cu Utilizatorii, accesând 
secț iunea dedicată - https://
programari.distributieoltenia.ro/
page/programare-online.html

Procesul este unul foarte simplu 
și necesită doar câteva minute. În 
schimb, utilizatorii vor ști exact la ce 
oră trebuie să se prezinte în Centrele 
de Relații cu Utilizatorii, evitând astfel 
timpul de așteptare.

Cum se efectuează o programare?
- Accesaț i  pagina https://

programari.distributieoltenia.ro/;    
- Selectați județul în care locuiți;

- Selectați orașul în care se află 
Centrul de Relații cu Utilizatorii în 
care doriți să ajungeți;

- Alegeți data și intervalul orar 
pentru programare, precum și 
demersul pentru care efectuați vizita 
(ridicare/depunere documente);

- Completați datele de contact și 
înregistrați programarea.

În tot acest timp, echipele 
operat ive Distr ibuț ie Oltenia, 
destinate intervențiilor în rețelele 
electrice, rămân mobilizate pentru a 
asigura continuitatea în alimentarea 
cu energie electrică.

Le mulțumim consumatorilor 
noștri pentru înțelegere!

Divizia Oameni și Brand
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DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare SUDOKU, Luni 16.01.2023

Cum îl poate aduce CSU pe 
Rivaldo la Craiova

Rivaldinho, fiul marelui Rivaldo, 
speră să aibă cât mai multe reușite 
în tricoul alb-albastru. Atacantul vrea 
să îi demonstreze lui Eugen Neagoe 
că poate pune umărul la câștigarea 
campionatului, ca și titular. Revenirea 
lui Elvir Koljic nu îl sperie pe brazilian, 
care spune că ar putea juca și alături 
de bosniacul măcinat de accidentări.

Oltenii ar putea să aibă un 
susținător de lux, chiar la Craiova. 
Acest lucru ar fi posibil dacă CSU 
ar câștiga campionatul. Rivaldinho 
spune că își așteaptă tatăl în Bănie 

cât mai curând.
„Sper că am turat motoarele şi 

pentru campionat, trebuie să începem 
în forţă. Brazilian, «prazilian», mă 
simt bine. Sper să am cât mai multe 
reuşite în campionat. Revenirea 
lui Koljic este benefică. Îmi place 
concurenţa, e normală la o echipă 
mare. Pot să joc şi împreună cu el. 
Nu e treaba mea, ci a lui Mister. Eu 
sunt dator să mă pregătesc cât mai 
bine, dânsul decide. Toţi s-au întărit, 
dar pe mine mă interesează doar 
Craiova. Vedem pe teren ce va fi, 
Craiova trebuie să arate pe gazon 
că e cea mai bună. Titlul? Se poate. 
Totuşi, să nu visăm de acum. Orice e 
posibil. Craiova este o echipă mare. 

Şi eu visez la titlu, precum ceilalţi 
suporteri. Tata îmi transmite mereu 
să fiu mai bun, în fiecare zi, să mă 
pregătesc bine, să nu las lucrurile 
negative să-mi intre în cap. Sper să 

vină şi el curând, are un eveniment 
în februarie sau martie în România. 
Eu sper să vină şi când va lua Craiova 
titlul”, a spus Rivaldinho, potrivit 
orangesport.ro.

foto: orangesport.ro
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Becali nu își mai permite să transfere 
jucători de la FCU Craiova

Gigi Becali a dat lovitura când 
l-a transferat pe Compagno, cu 1,5 
milioane de euro, de la FCU Craiova. 
Atacantul italian s-a impus imediat 
la FCSB și a devenit golgheterul 
campionatului. Astfel, patronul roș-
albaștrilor a mai pus ochii pe un 
fotbalist din echipa lui Mititelu.

Juan Bauza a devenit ț inta 

principală a lui Becali. Totuși, Adrian 
Mititelu cere cel puțin 4 milioane 
de euro în schimbul mijlocașului 
argentinian: „Am comunicat prețul, 
dar în afară merge. De la patru 
milioane de euro în sus. Patru-cinci 
milioane de euro sper să iau”, a 
declarat Mititelu.

Becali nu este dispus să plătească 
nici măcar jumătate din această 
sumă. Potrivit DigiSport, omul de 
afaceri ar vrea să achite aproximativ 
800.000 de euro pentru fotbalist.

Rotaru nu a avut bani pentru a-l face campion pe Pițurcă: 
„Nu s-au înțeles la anumite sume”

Victor Pițurcă și Mihai Rotaru 
au avut mai multe contre în ultimii 
ani. Totul a plecat de la colaborarea 
eșuată pe care cei doi au avut-o la 
CSU Craiova. Antrenorul a plecat 
supărat din Bănie și nu a mai avut 
ochi pentru patronul alb-albaștrilor, 
de atunci.

Adrian Neaga, actualul agent 
FIFA, dar și fost antrenor secund 
în echipa lui Victor Pițurcă, a 
dezvăluit care a fost principala 
problemă care a dus la ruptura 
dintre tehnician și clubul din Bănie. 
Se pare că Mihai Rotaru și ceilalți 
oameni din conducere nu au vrut 
să investească atât de mult cât ar 

fi cerut Piți.
„Am plecat cu nea Piți (n.r. - 

de la CSU Craiova), nu puteam 
să rămân. Vorba lui nea Gabi 
(n.r. - Gabi Balint), dacă am venit 
cu cineva în barcă, trebuie să 
plecăm tot împreună. Sunt condiții 
senzaționale la Craiova, dar eu am 
decis să plec. Deși nea Piți mi-a zis 
să rămân, mai ales că eram dorit. 
Domnul Mihai Rotaru m-a sunat 
fix în ziua în care s-au despărțit, 
dar nu era corect ca eu să rămân. 
Craiova este foarte organizată. Din 
ce știu nu s-au înțeles la anumite 
sume de transfer. Nea Piți chiar 
voia să facă transferuri să joace, 

să se bată la campionat, dar acele 
transferuri nu s-au făcut. Am decis 
să nu mai antrenez și nici nu-mi 
mai trebuie. Mă ocup doar de 
impresariat. Am fost secundul lui nea 

Piți, numărul unu din România, așa că 
ce să mai antrenez. Plus că vedeți ce 
li se întâmplă acum antrenorilor din 
România”, a spus Neaga, la Digi Sport.

Cătălin ANGHEL

Mariko Daouda speră ca CSU 
și FCU să facă performanță 

împreună
Mariko Daouda, fostul fundaș 

al Craiovei, nu a vrut să dea un 
verdict în ceea ce privește atât de 
controversatul subiect „Adevărata 
Universitatea Craiova”. Astfel, Daouda 
susține ambele formații din Bănie și 
speră ca acestea să facă o treabă cât 
mai bună în fotbalul românesc.

„(n.r. – râde) Mereu aceeași 
întrebare! Nu știu de ce vreți să 
răspund eu. Dacă sunt două echipe 
în Craiova și se înțeleg, sper să facă 
treabă bună pentru oraș. Cât timp 
fac performanță pentru oraș, îmi e 
indiferent! Asta e ideea”, explică fostul 
apărător.

A jucat la Craiova, Dinamo, FC 
Argeș și CS Mioveni și nu a uitat 
fotbalul românesc și momentele bune 
petrecute la echipele din țară. Acum, 
Daouda și-a făcut o Academie de 
fotbal, în Coasta de Fildeș, pe care vrea 
să o ducă la cel mai înalt nivel.

„Mi-am deschis aici, în Coasta 
de Fildeș, propria academie, Mariko 
Daouda Academy. Încerc să-i învăț 
pe tineri ce am învățat eu când eram 
fotbalist. Momentan, nu am condițiile 
pe care le doresc eu, dar cred că în 
viitor o să am condiții foarte bune”, 
a declarat Daouda, conform sport.ro.

Cătălin ANGHEL


