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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 27 FEBRUARIE – 5 MARTIE 2023

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

Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susținere ai rețelelor electrice;
- înlocuirea siguranțelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuție, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuințe.
Vă rugăm să aduceți la cunoştința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Dolj pot fi 

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

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

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

PTA 2 Gruiu, circuit 1
Comuna 
Făgețelu-
Sat Gruiu

10:00 - 17:00

CLI 20 PTCZ GARA CFR-PC Steau Roşie_PROT- 1 - 
străzile:  Aleea Cazărmii, Nicolae Iorga

Slatina08:00 - 16:00

27.02 CLI PTCZ Tricotaje-LEA 20 kV Tricotaje 1 - străzile: 
Traian, Vornicu Ureche

Caracal08:00 - 16:00

PTA 2 Traian - circuit 3 - străzile: Calea lui Traian, 
Mărțişor

Traian09:00 - 17:00

RT CS-CLI 20 kV PTCZ 5 Progresul I-PTCZ 6 
Progresul I-Protecții

Slatina08:00 - 16:00

PTCZ SPE Vâlcovia Stația/Vâlcovia Desecări-Irigații-
Celula T2

Corabia08:00 - 16:00

22.02
PTA CAP ColibaşiStrejeşti, 

sat 
Colibaşi

09:00 - 17:00

PTA 5 Moară BălteniBălteni10:00 - 17:00

PTA 2 Traian - circuit 3 - străzile: Calea lui Traian, 
Mărțişor

Traian09:00 - 17:00

Salvamontiştii, agresați pentru că au mers cu snowmobilul pe pârtie

Un turist a făcut scandal şi a ameninţat 
un echipaj de la Salvamont pentru că au 
folosit snowmobilul pentru a interveni 
într-o misiune de salvare pe pârtia de la 
Voineasa.

Nemulțumit să-i vadă pe salvamontişti 
cu snowmobilul pe pârt i i le de la 
Transalpina Ski - Vâlcea, turistul a 
început să-i amenințe şi a încercat să-i 
intimideze pretinzând că este angajat într-
un minister, şi prin urmare are puterea 
de a pedepsi presupusul abuz comis 
despre care a menționat că l-a surprins 
cu ajutorul telefonului.

Incidentul a fost făcut public, pe 
Facebook, de Dispeceratul Național 
Salvamont România.

„Pe pârtia de la Voineasa, la echipa 
Salvamont a venit o persoană care nu 
s-a prezentat, a început să facă scandal, 
a spus că lucrează la nu ştiu ce minister 
şi că i-a filmat pe salvamontişti că 
mergeau cu snowmobilul pe pârtie, că îi 
va reclama, că ştie el că e interzis accesul 
cu snowmobilele pe pârtie…”, au explicat 
reprezentanții Salvamont România.

Aceştia au subliniat că salvatorii 
cunosc foarte bine legislația şi nu se lasă 
intimidați de cei care-şi arogă drepturi pe 
care nu le dețin: „Noi salvăm oameni, cu 
profesionalism, în baza unor proceduri, 
şi cu cele mai bune şi moderne sisteme 
de salvare, prim ajutor şi transport al 
accidentatului”.

Și cei implicați în incident au explicat 

ce s-a petrecut în realitate, ca astfel de 
situații să nu se mai repete.

„Am intervenit la un caz extrem, între 
viață şi moarte, o operațiune de salvare 
contratimp. Un schior s-a accidentat pe 
pârtie şi a trebuit să ne deplasăm foarte 
rapid la intervenție. Nu am reuşit să 
transportăm victima cu snowmobilul, aşa 
cum plănuisem, pentru că avea lovituri 
grave la cap şi coloană. Prin urmare, 
am apelat la targă”, a povestit şeful 
Salvamont Voineasa, Marcel Andreescu, 
potrivit adevaru.ro

Și Mircea Lera, şeful Salvamont 
Vâlcea, a menționat că legislația în vigoare 
permite salvatorilor montani să intre 
cu snowmobilul pe pârtie, dacă situația 
o impune: „Incidentul este regretabil. 
Trebuie tratat ca atare. În ceea ce priveşte 
salvatorii montani trebuie să înțelegem cu 
toții că ei sunt acolo ca să-şi facă datoria! 
Indiferent de vicisitudini, vor fi mereu 
alături de turiştii care merg pe munte! 
Snowmobilul este un mijloc de intervenție 
pe pârtie în caz de accident”.

Românii au dezaprobat reacția 
turistului, arătându-se deranjați de faptul 
că s-a folosit de funcție pentru a intimida 
salvatorii care, de fapt, îşi făceau datoria.

„Dacă va avea nevoie vreodată de 
ajutor, în caz de accidentare pe pârtie, 
să vă plimbați cu el mult şi bine, şi să 
ocoliți toate pârtiile. Va fi exact conform 
legislației din capul lui” sau „Exact! Să-l 
plimbe conform legislației poate îi intră 
mințile în cap!”.

„Și de ce nu era la minister? Ce îl 
recomandă pe dl „de la minister” să-şi 
dea cu părerea? Nu este vina lui, e vina 

noastră că îi tolerăm!”
„RESPECT! Salvamontiştii sunt oamenii 

minunați care îşi pun viața în pericol şi fac 
tot posibilul pentru a salva vieți! Ruşine 
pentru atitudinea „domnului din Minister” 
dacă o fi cu adevărat de acolo!”

„Nu putem decât să îi dorim domnului 
de la „minister” că tare le mai place să 
abuzeze de funcțiile în care au ajuns pe 
nedrept, bineînțeles, şi fără nici un fel de 
calificare, să ajungă în locul domnului de 
pe targă”.

„Trebuia să anunțați forțele de ordine 
să fie legitimată persoana asta aşa sus 
pusă (care tot datorită nouă e acolo şi este 
plătită din contribuțiile noastre) ca să ştim 
şi noi care îi este identitatea. Și da nu ne 
mai miră nimic să aflăm că nu ştiu cine 
din nu ştiu ce minister habar nu au de legi 
şi legislație. Respect pentru voi oameni 
frumoşi care respectați omul şi viața lui şi 
sunteți la datorie în orice condiții”.

„Când o să dispară fenomenul «ştii 
cine sunt eu?!» în România? Probabil, 
niciodată, atât timp cât locurile de „genul” 
sunt obținute pe liste de partid, grade 

de rudenie, şpagă şi nu prin concurs, 
aptitudini etc.. Probabil atunci când 
licențele, masteratele şi doctoratele 
nu vor mai fi vândute ca la piață, unor 
analfabeți, de către cadre didactice fără 
coloană vertebrală, sau care au ajuns la 
fel pe acele posturi! Acum vreo trei ani, 
un domn similar amenința salvamarii 
din Eforie pentru că îl scoteau din apă, 
în condițiile în care era arborat steagul 
roşu! Când vedeți vreun specimen din 
acesta, lăsați-l să moară liniştit. Chiar nu 
ne trebuie”.  

Foto: Facebook/Salvamont 
Romania-Dispeceratul National 
Salvamont
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Șase incendii, în weekend

În weekend, pompierii mehedințeni 
au intervenit pentru stingerea a 
șase incendii izbucnite la vegetaţie 
uscată, pe raza localităților: Orșova, 
Ghelmegioaia, Jidoștița, Scăpău, 
Vânju Mare și Jiana Mare.

Ca urmare a nerespectăr i i 
măsurilor de apărare împotriva 
incendiilor de către cetățeni, flăcările 
au cuprins circa 11 hectare de 
vegetație uscată, din fericire, nefiind 
înregistrate victime sau pagube 
materiale.

„Atragem atenția că, în condiții de 
vânt puternic, flăcările își pot schimba 
direcția, riscând să se propage la 
gospodării. În cazul incendiilor de 
vegetație uscată, acestea se extind 
cu repeziciune, cuprinzând suprafețe 
foarte mari, iar pompierii depun 
eforturi considerabile pentru a opri 
propagarea arderilor.

Facem apel la cetățeni să dea 
dovadă de responsabilitate și să 
conștientizeze că focul, scăpat de 

sub control, poate produce pagube 
materiale însemnate, punând în 
pericol chiar viața semenilor.

Anul trecut, pompierii mehedințeni 
s-au confruntat cu peste 660 de 
incendii izbucnite la vegetație uscată, 
iar intervențiile pentru stingerea 
acestora au presupus un consum 
considerabil de resurse umane, dar 
și materiale.

ISU Mehedinți le reamintește 
cetățenilor că arderea vegetației 
uscate și a resturilor vegetale este 
STRICT INTERZISĂ dacă nu se 
impune ca măsură fitosanitară de 
combatere a răspândirii unor boli sau 
dăunători specifici.

To toda tă ,  face  p rec i za rea 
că arderea resturilor vegetale, 
a deşeuri lor şi altor materiale 
combust ib i l e ,  fă ră  obţ inerea 
permisului de lucru cu foc deschis 
- emis de Primărie, cu avizul Gărzii 
de Mediu, şi fără luarea măsurilor 
pentru împiedicarea propagării 
focu lu i  la  vec inătăţ i ,  precum 
şi amenajarea locurilor pentru 
utilizarea focului deschis în condiţii 
şi la distanţe care favorizează 

propagarea focului la construcţii, 
depozite, culturi agricole, păduri, 
plantaţii şi alte vecinătăţi constituie 

contravenţii şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.000 la 2.500 lei”, 
transmite ISU Mehedinți.
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ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 13.03.2023, ora 10.30, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului TITA GHEORGHE: 

           a) teren extravilan cultivat, în suprafața de 1023 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în localitatea STUDUINITA, 
T30, P11, P12, jud. OLT,  pretul de pornire al licitaţiei 15.000 lei (exclusiv TVA*)).

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

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 13.03.2023, ora 11.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului TITA GHEORGHE: 

           a) teren extravilan cultivat, în suprafața de 1397 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în localitatea STUDUINITA, 
T7, P5, jud. OLT,  pretul de pornire al licitaţiei 27.500 lei (exclusiv TVA*)).

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

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 13.03.2023, ora 10.00, LICITAŢIE (prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului TITA GHEORGHE: 

a) casa de locuit, in suprafata construita de 150 mp (nu se cunoate suprafața exacta), cu regim de înălțime P, compusa 
din trei camere și sala, construita din beton, tencuieli exterioare vechi și fisuri în pereti, teren aferent în suprafața de 857 
mp, fără CF și nr. Cadastral, situata in comuna STUDINA, sat. STUDINITA, str. STEFAN CEL MARE nr. 4 (T15, P8,9), jud. 
OLT, pretul de pornire al licitaţiei 38.000 lei (exclusiv TVA*)).

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

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 16.03.2023, ora 11.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului TUFEANU MIREL MARIAN : 

          a) cota de 1/2 din apartament 3 camere, decomandat în bloc P+4E, în suprafață totală de 68.94 mp, făra 
spații comerciale, împreună cu cotă parte indiviză din spațiile comune și dependințele comune în cotă de 1/58 precum și 
dreptul de proprietate al terenului indiviz aferent locuinței în cotă de 1/58,     CF 35950-C1-U11 si nr. Cadastral 35950-
C1-U11, situat în localitatea RÂMNICU VÂLCEA, str. Ion Referendaru, nr. 8, bl.I3, sc.A, parter, ap.2,  jud. Vâlcea, preţ de 
pornire al licitaţiei 199.500 lei (exclusiv TVA*).

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

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 16.03.2023, ora 12.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului TUFEANU MIREL : 

          a) cota de 1/2 din apartament 3 camere, decomandat în bloc P+4E, în suprafață totală de 68.94 mp, făra 
spații comerciale, împreună cu cotă parte indiviză din spațiile comune și dependințele comune în cotă de 1/58 precum și 
dreptul de proprietate al terenului indiviz aferent locuinței în cotă de 1/58,     CF 35950-C1-U11 si nr. Cadastral 35950-
C1-U11, situat în localitatea RÂMNICU VÂLCEA, str. Ion Referendaru, nr. 8, bl.I3, sc.A, parter, ap.2,  jud. Vâlcea, preţ de 
pornire al licitaţiei 199.500 lei (exclusiv TVA*).

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

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

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

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA LIVEZILE titular al proiectului „Optimizarea consumului de apa 
în localitatea Livezile și creșterea capacității  apei extrase pentru sistemul de 
alimentare cu apa Izvoralu de Jos”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Optimizarea 
consumului de apa în localitatea Livezile și creșterea capacității apei extrase pentru 
sistemul de alimentare cu apa Izvoralu de Jos, județul Mehedinti” propus a fi realizat 
în județul Mehedinți, intravilanul comunei Livezile, satele Livezile și Izvoralu de Jos.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din județul 
Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de: 
luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum și la 
următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet 
a autorității competente pentru protecția mediului.
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Peste 1.300 de fermieri, în 
Programul Tomata

Peste 1.300 de fermieri din judeţul 
Olt s-au înscris până în prezent 
în Programul Tomata, iar peste 
700 dintre cei înscrişi au înfiinţat 
deja culturile de tomate în solarii, 
a declarat joi, pentru AGERPRES, 
directorul Direcţiei Agricole Judeţene 
(DAJ) Olt, Gabriela Andronie.

Potr iv i t  evenimentdeol t . ro, 
Directorul DAJ a menţionat că alte 
sute de dosare depuse de fermieri 
pentru Programul Tomata sunt în 
proces de verificare şi înregistrare, 
iar ritmul înscrierilor va creşte în 
următoarele săptămâni.

„Până acum sunt 1.350 de fermieri 
înscrişi în program şi continuă susţinut 
procesul de verificare şi înregistrare a 
dosarelor, pentru că sunt câteva sute 
de dosare depuse ce urmează să fie 
verificate şi înregistrate. Va creşte 
în mod sigur şi numărul fermierilor 
înscrişi şi ritmul de depunere a 
dosarelor, pentru că în această 
perioadă fermierii nu au avut timp 
să depună dosarele, au fost foarte 
ocupaţi cu încălzirea solariilor şi cu 
plantarea”, a spus Gabriela Andronie.

În ce priveşte vârsta fermierilor 

înscrişi până acum în program, 310 
dintre aceştia au mai puţin de 40 de 
ani, iar 1.040 au peste 40 de ani.

Anul trecut, prin programul pentru 
susţinerea producţiei de tomate 
au beneficiat de ajutor de minimis 
5.711 fermieri care au obţinut şi livrat 
tomate în perioada aprilie - iunie, 
iar prin programul pentru legume 
din a doua jumătate a anului au 
primit ajutor de minimis 5.845 de 
legumicultori (producători de tomate, 
ardei etc).

În anul 2023, cuantumul ajutorului 
de minimis pentru producătorii de 
tomate în spaţii protejate va fi în 
valoare de 3.000 euro/1.000 mp/
beneficiar.

Cererile se vor depune până cel 
târziu la data de 1 aprilie 2023, iar 
valorificarea producţiei se va face 
până la data de 30 iunie 2023, 
inclusiv.

Ca element de noutate, pentru 
simplificarea aplicării programului, 
în 2023 se va efectua o singură 
verificare, după notificările transmise 
de potenţialii beneficiari cu cel puţin 
10 zile înainte de recoltare, care va 
viza identificarea suprafeţei înfiinţate, 
precum şi evaluarea producţiei de 
tomate înainte de recoltare.

GORJ| 76 
de dosare de 
daună după 
cutremure

Cutremurele din zona Gorj, din 
ultimele zile, au făcut mai multe 
pagube, atât în județ cât și în afara 
acestuia. Autoritățile locale gorjene 
cer ca zona să fie declarată una cu 
risc seismic, astfel încât să poată 
primi fonduri de la Guvern pentru 
evaluarea a peste două mii de clădiri 
din Târgu Jiu.

Până vineri s-au deschis 139 dosare 
de daună în urma cutremurelor din Gorj, 
produse în zilele de 13 și 14 februarie, 
a anunțat pe Facebook PAID (Pool-ul 
de Asigurare Împotriva Dezastrelor), 

societatea privată de asigurări care emite 
polițele PAD de asigurare obligatorie a 
locuințelor și plătește despăgubirile în 
caz de dezastre.

La nivelul județului Gorj au fost 
deschise mai mult de jumătate din 
totalul dosarelor. Mai exact, 76 de 
dosare de daună sunt în lucru la 
acest moment, după cutremurele din 
ultimele zile.

Alexandru NICA

Casele bătrânești din Gorj, 
transformate în pensiuni

Casele bătrânești din Gorj încep a 
fi salvate și transformate în pensiuni 
agroturistice. Cele mai multe au prins 
viață în comuna Peștișani, acolo unde 
mai mulți localnici au făcut cursuri 
pentru puncte gastronomice locale 
și casele vechi recondiționate sunt 
puse la dispoziția turiștilor.

Autoritățile locale din comuna 
Peștișani speră ca în viitor să crească 
numărul celor care recondiționează 
casele tradiționale și le bagă în circuitul 
turistic. Primarul Cosmin Pigui se 
gândește chiar să sprijine financiar 
localnicii care fac acest lucru.

„În comuna Peștișani avem case 
recondiționate și transformate în 
pensiuni agroturistice. Eu sper să 
avem și mai multe, iar în viitorul nu 
prea îndepărtat, când o să avem și 
noi la primărie venituri mai mari să 
dăm 10-20.000 de euro pentru a 
ajuta cetățenii să salveze casele vechi 
și să le introducă în circuitul turistic. 
Nu avem o situație cu câte case au 

fost salvate, dar multe au devenit 
puncte gastronomice locale mai 
ales că noi am organizat și cursuri 
pentru așa ceva, la care au participat 
aproximativ 30 de localnici”.

Și în comuna Arcani o casă 
bătrânească a fost transformată în 
agropensiune. „E cineva din localitate 
care cu fonduri europene a reușit să 
transforme o casă bătrânească în 
agropensiune. Văd că se mai încearcă 
recondiționarea caselor vechi, dar 
din păcate nu se mai prea păstrează 
arhitectura”, a declarat primarul 
Daniel Coiculescu.

În comuna Polovragi oamenii sunt 
în așteptare. „Un singur cetățean 
a transformat o casă mai veche 
în casă de vacanță. Turismul încă 
nu a prins aripi la noi în zonă, iar 
oamenii sunt în așteptare și de 
fonduri, dar testează și piața”, a 
declarat Gheorghe Epure, primarul 
din Polovragi, potrivit pandurul.ro.

Claudia GROSU
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Ziua lui Brâncuși, sărbătorită la Craiova

Evenimentele care l-au celebrat 
timp de o săptămână pe Constantin 
Brâncuși, s-au încheiat duminică, 

chiar de ziua marelui sculptor. Cele 
12 festivități organizate sub titulatura 
de „Săptămâna Brâncuși” au culminat 
cu un omagiu adus artistului, chiar la 
Centrul care-i poartă numele.

La eveniment au participat mai 
multe personalități ale orașului, 

atât din administrația publică, cât și 
oameni de artă. Acestea au ținut să 
sărbătorească, împreună, cei 147 de 
ani de la nașterea sculptorului de la 
Hobița.

Prezent duminică la Centrul 
Brâncuși, președintele Consiliului 
Județean (CJ) Dolj, Cosmin Vasile, 
a vorbit despre cele 12 evenimente 
desfășurate cu ocazia celebrării 
sculptorului și a mulțumit partenerilor 
implicați în acest proiect.

„Se împlinesc astăzi 147 de 
ani de la nașterea lui Constantin 
Brâncuși. A fost o săptămână dedicată 
total celebrării părintelui sculpturii 
moderne. Suita manifestări lor 
aniversare nu putea să se închidă 
decât acolo unde a și început, luni, 
la centrul pe care l-am construit în 
memoria titanului de la Hobița.

Ajungem la cel de-al 12-lea și 
ultimul eveniment coordonat de 
Consiliul Județean. Am sărbătorit 
prin sculptură, film, artă fotografică, 
desen, grafică, muzică și literatură. 
12 parteneri și-au unit forțele, pentru 
a oferi publicului aceste repere 
aniversare și le adresăm mulțumirile 
noastre”, a spus președintele (CJ) 
Dolj, Cosmin Vasile.

La eveniment a fost prezent și 
arhitectul Dorin Ștefan, căruia îi aparține 

conceptul Centrului Brâncuși. Acesta a 
dezvăluit că simultan cu evenimentul 
de la Craiova, s-a desfășurat un 
altul, dedicat lui Brâncuși, la Beijing. 
Arhitectul a vorbit și despre visul său 
în privința Craiovei culturale.

„Mă bucură faptul că, ani de zile am 
tot văzut aceste betoane goale și acum 
le văd pentru prima dată că au viață. 
Viața le-o dați dumneavoastră, cei care 
participați la astfel de evenimente. 
Vreau să vă spun că un eveniment la 
fel de important se desfășoară acum la 
Beijing, la Institutul Cultural Român din 
China. Dimineață am avut o intervenție 
de salut. Acolo este prezentat inclusiv 
Centrul în care suntem și alte lucrări și 
informații despre Brâncuși. Sper ca după 
Timișoara, Craiova să fie următoarea 
capitală culturală a Europei”, a spus 
arhitectul Dorin Ștefan.
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ANAF – Direcţia Generală Regionala a Finantelor Publice Craiova  - Administraţia Judeteana a Finantelor Publice Dolj 
organizează în data de 13.03.2023, ora 11 la sediul său din loc. Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, camera 406, în 
conformitate cu prevederile art. 250, alin.2, din Legea nr.207/2015, privind Codul de Procedură Fiscală, vânzarea prin licitatia 
3 a urmatoarelor bunuri imobile, situate în municipiul Bailesti, judetul Dolj: teren extravilan ,T 199, P80, 81, 82, 83, 156, 
157, 160, 167, 168, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, in suprafata de 60.295 mp, identificat cu numărul cadastral 30197 și 
inscris în Cartea funciara nr 30197 a localitatii Bailesti, in valoare de 663.245 lei și ansamblu imobiliar situat în extravilanul 
municipiului Bailesti, judetul Dolj, compus din teren în suprafața de 6.675, impreuna cu constructiile C1-Sc-1.895 mp și C2 
-cu Sc -1.821 mp, reprezentând grajduri de vaci, identificat cu numărul cadastral 30187 și inscris în Cartea  Funciara nr 
30187 a localitatii Bailesti, în valoare de 1.135.514 lei, apartinand d.nei Cristina Ciobanu garant ipotecar al S.C. ROMAFOND 
SRL, dosar de executare nr R 145. Preturile nu includ TVA. Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
sa înstiinteze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilita pentru vânzare. Pentru participarea la licitatie 
ofertantii trebuie sa depuna, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente: oferta de cumparare, dovada 
platii taxei de participare; împuternicirea persoanei care îl reprezinta pe ofertant (procura special legalizata); pentru persoanele 
juridice de nationalitate romana, copie dupa certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; 
pentru persoanele fizice române, copie dupa actul de identitate. Oferta de cumparare se va prezenta in scris organului de 
executare, insotita de dovada platii sumei reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei pana in ziua de 12.03.2023. 
Taxa de participare se va achita in contul RO10TREZ291506701XXXXXXX, CUI 4830007, utilizand numarul de evidenta al 
platii 81635012300000000000081. Pentru relatii suplimentare va puteti adresa, Administraţiei Judeteane a Finantelor Publice 
Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.2, Serviciul Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii, la camera 406, tel:0251402277.

ERATA

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

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

        b) nuda proprietate asupra  terenului extravilan de 1.100 mp, CF 30962 și nr. Cadastral 30962, situat în com. 
SALCUTA, T49, P4,  jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 6.500 lei (exclusiv TVA*)).

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

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

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

PUBLICITATE

Primăria Craiova a depus proiecte de consolidare 
seismică în valoare de 20 de milioane euro

Primăria Craiova a depus, joi, 
proiecte de consolidare seismică în 
valoare de 20 de milioane euro.

Conform spuselor primarului, 
pentru programul național de 
consolidare a clădirilor cu risc seismic 
ridicat au fost urcate pe platforma 
MDLPA cererile de finanțare pentru:

- Spitalul Filantropia - valoare 
10.945.817 lei,

- Liceul Tehnologic Transporturi 

Căi Ferate - 19.916.880 lei,
- Liceul Teoretic Henry Coandă - 

17.811.360 lei,
-  L iceul  Char les Laugier  - 

23.227.680 lei,
- Liceul Tehnologic Transporturi 

Auto - 19.113.360 lei,
- Grădinița Căsuța Fermecată - 

5.795.559 lei.
„Continuăm să lucrăm la proiecte 

finanțate din fonduri europene 
sau din bugetele local și național, 
accesând toate sursele de finanțare 
posibile”, a scris Lia Olguța Vasilescu, 
pe Facebook.

Simulări în Dolj. Nici o medie de 10

Simulările pentru examenele de 
Bacalaureat și Evaluare Națională 
s-au încheiat. La nivelul județului 
Dolj, deși au fost note de 10, nu a 
existat nici măcar o medie de 10.

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
(ISJ) Dolj a făcut publice rezultatele 
de la simulările examenelor naţionale, 
organizate la nivel judeţean. În urma 
acestora, procentul de promovare la 
Evaluarea Naţională este de peste 
50%, iar la Bacalaureat sub 40%.

Inspectorul şcolar general, Daniel 
Ion, a declarat că rezultatele sunt 
apropiate de cele de la simularea 
judeţeană de anul trecut. Totodată, 
Inspectoratul vrea să ia măsuri pentru 

a îmbunătăţi pregătirea elevilor 
pentru examene. La simularea pentru 
Bacalaureat sunt 50 de note de 10, 
iar la Evaluarea Naţională sunt 20 de 
elevi de 10.

„Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dolj a organizat, în perioada 6-8 
februarie 2023, simularea judeţeană 
a examenului Evaluarea Naţională 
şi a examenului de Bacalaureat. 
Lucrurile s-au desfăşurat foarte 
bine. Nu am urmărit să scoatem în 
evidenţă decât acele aspecte care pot 
fi îmbunătăţite. Cred că este foarte 
utilă această simulare organizată 
la nivel judeţean cu o lună înainte 
de simulările ce vor fi organizate 

la nivel naţional, atât pentru elevi, 
cât şi pentru noi dascălii şi pentru 
părinţi, pentru că trebuie să ştim cu 
toţii cum stăm la momentul de faţă, 
trebuie să identificăm problemele 
apărute şi să încercăm să intervenim 
punctual pe fiecare caz în parte. 
Rezultatele au fost bune, zic eu, 
dintr-un anumit punct de vedere. Aş 
începe cu prezenţa care a fost foarte 
bună la ambele simulări. La simularea 
Evaluării Naţionale prezenţa a fost de 
84,88%, adică o prezenţă masivă. 
Iar la cele trei probe ale examenului 
de Bacalaureat, prezenţa a fost 
de 77,43%”, a declarat inspectorul 
şcolar general, Daniel Ion.

În privința promovabilității la 
simularea Evaluării Naţionale mai 
mult de jumătate dintre elevii 
participanţi au reuşit să obţină 
medii peste 5. La Bacalaureat, media 
minimă de promovare este 6, iar 
procentul celor care au reuşit să 
obţină acest rezultat este sub 40%. 
La aceste simulări nici un elev nu a 
obţinut media 10. Sunt însă zeci de 
elevi care au reuşit să obţină 10 la 
una dintre probele scrise.

„Despre Evaluarea Naţională pot 
să vă spun că au fost 4.216 elevi 
prezenţi, au fost doi elevi eliminaţi. 

Iar procentul mediilor peste 5 este 
de 59,61% la momentul de faţă. La 
examenul de Bacalaureat s-au înscris 
3.776 de elevi, au fost absenţi 852, 
au fost doi eliminaţi, iar procentul 
mediilor peste 6 este de 35,91%. 
Au fost înregistrate şi note de 10 
atât la Evaluarea Naţională cât şi la 
Bacalaureat. La Evaluarea Naţională 
au fost înregistrate un număr de 20 
de note de 10: două la limba română 
şi 18 la matematică. Aceste note au 
fost înregistrate la următoarele şcoli: 
Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, 
Colegiul Naţional „Elena Cuza”, 
Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, 
Şcoala Gimnazială „Terra Veda”, 
Şcoala Gimnazială „Petre Ivanovici” 
Băileşti, Colegiul Naţional „Carol I”, 
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan 
Velovan”, Liceul „Mihai Viteazul” 
Băileşti, Liceul Energetic. Şi la 
examenul de Bacalaureat au fost 
obţinute note maxime. Sunt 50 de 
note de 10 dintre care patru la Limba 
şi literatura română, cinci la istorie, 
cinci la matematică, 26 la biologie, 
5 la Logică şi Argumentare, două la 
chimie, două la informatică şi una la 
geografie”, a mai spus inspectorul 
şcolar general, Daniel Ion.

Alexandru NICA
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HOROSCOP
Astazi s-ar putea sa finalizezi 

un proiect care a fost dificil, dar 
important pentru cariera ta. 
Recunoasterea daruirii si a muncii 
tale ar putea sa te gaseasca mai 
mult coplesit emotional decat sa 
te faca confortabil. 

Traditiile sociale antice 
ar putea fi o parte puternica 
a zilei tale. Un eveniment 
emot ionant cu pr iv i re la 
familia ta – nunta, botez sau 
alta piatra de hotar – te poate 
emotiona in mod special.

Un eveniment social mult 
asteptat, poate o nunta sau un botez, 
te-ar putea emotiona pana la lacrimi. 
Deoarece esti in mod natural o persoana 
careia nu-i place sa-ti arate sentimentele, 
s-ar putea sa simti nevoia sa scapi pana 
cand dorinta de a plange va trece.

De obicei, acorzi o mare 
importanta autocontrolului. Astazi, 
acest lucru iti va fi util cand vei primi 
o veste minunata care altfel ar putea 
sa te emotioneze pana la lacrimi. In 
aceste circumstante, este in regula 
te eliberezi. 

Un vis intens, emotionant, te 
poate misca atat de puternic incat 
te trezesti cu ciudatul sentiment 
ca visul este real. Poate este. 
Eforturile de a depasi obstacolele 
si de a avansa in cariera ar putea 
in sfarsit sa dea roade.

Asteapta-te la cateva vesti 
grozave in ceea ce priveste 
ban i i ,  pos ib i l  imp l i cand 
avansare profesionala. S-ar 
putea sa f i i  nevoi t  sa-t i 
controlezi dorinta de a plange 
lacrimi de bucurie.

Discutiile emotionale cu 
partenerul tau te-ar putea face 
sa plangi. 

Daca au existat dificultati 
in relatia ta, le-ai depasit si 
probabil ai ajuns la o noua 
intelegere.

Evenimentele fer ic i te 
c a r e  i m p l i c a  m a m a  t a 
sau o alta ruda apropiata 
t e - a r  p u t e a  f a c e  s a  t e 
simti emotionat. Ar putea 
implica o casatorie sau o 
nastere. 

Astazi s-ar putea sa simti 
nevoia sa faci multa munca 
prin casa. 

Poate ca astepti vizitatori 
sau pur si simplu doresti sa 
amenajezi locul pentru propria 
ta placere. 

Abilitatile tale intuitive 
sunt la cote maxime astazi. 
Ar trebui sa iti fie mai usor 
sa te conectezi la gandurile 
si sentimentele celorlalti. Ar 
putea fi o idee buna sa iti 
controlezi reactiile la acestea.

Unele comunicari intense si 
revelatoare cu un prieten apropiat 
sau iubit ar putea dezvalui lucruri noi 
minunate despre relatia ta. Poate 
ca aveti mai multe in comun decat 
credeai sau poate ca temerile se 
dovedesc nefondate. 

Astaz i ,  o preocupare 
p r o f u n d a  p e n t r u 
sen t imen te l e  a l t o ra  t e -
a r  pu tea  face  sa  acorz i 
o  u r e che  i n t e l e ga t oa r e 
celor care au nevoie de o 
oarecare intelegere.

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 Tribuna 
  partidelor parlamentare 
13:00 Oamenii şi legea 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Maghiara de pe unu 
16:55 Mic portret de 
  mari romance 
17:00 Breaking 
  fake news 
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 Călugăr antiglonț (12)
23:00 Soția perfectă 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare 
  şi Hathaway: 
  detectivi particulari 
01:55 Călugăr antiglonț (12)
03:40 Dincolo de alb 
  şi negru (R)
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)
06:55 Imnul României

07:55 Tânărul 
  Sheldon 
08:15 Vecinii noștri 
  ninja
09:45 Jurnalul unei 
  dădace
11:30 Harry Potter și 
  Piatra Filozofală (AG)
13:55 Harry Potter și Camera 
  Secretelor (AG)
16:35 Monștri contra 
  extratereștri (AG)
18:10 Misiune: Imposibilă (15)
20:00 The Last of Us 
21:00 Peacemaker
21:50 Adam întunecatul (AP12)
23:55 Vine noaptea (15)
01:30 Gruparea Baader 
  Meinhof (15)
04:00 C.B. Strike 
05:00 Fall River
06:00 Prăjitura de 
  Crăciun fermecată (12)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:30 Războiul depozitelor 
08:30 Ridiculozaurii 
09:30 M.A.S.H. 
10:30 Familia Bundy 
11:30 Seinfeld
12:30 Faze tari şi minte multă 
13:00 Ce spun românii 
14:00 Războiul depozitelor 
15:00 Ridiculozaurii 
16:00 M.A.S.H. 
17:00 Familia Bundy 
17:30 Handbal Feminin Cupa
   Romaniei: CSM 
  București - CS Rapid 
  București (DIRECT)
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 5.0 
22:00 S.W.A.T. 
23:00 Aşii amanetului 
00:00 Hawaii 5.0 
01:00 S.W.A.T. 
01:45 La bloc

08:00 Indragostiti 
  din interes (R)
09:00 Trei surori (R)
10:00 Si bogatii 
  plang uneori (R)
12:00 Mama vitregă – 
  iubirea schimbă tot 
13:00 Cununa de 
  lacrimi – 
  povestea continua 
15:00 Reteta 
  fericirii 
17:00 Si bogatii 
  plang 
  uneori 
19:00 Iubirea are 
  numele tau 
21:00 Indragostiti 
  din interes 
22:00 Trei surori 
23:00 Dragoste în 
  alb-negru 
00:00 Mama 
  vitregă – 
  iubirea 
  schimbă 
  tot (R)
01:00 Indragostiti 
  din interes (R)
02:00 Ce se întâmplă 
  doctore? 
02:15 Revizie 
  tehnică
05:00 Dragoste în 
  alb-negru (AP)
06:00 Iubirea are 
  numele tau (AP)

07:00 Starea naţiei (R)
08:00 Focus 
09:00 Teleshopping
09:15 Supernanny 
11:00 Teleshopping
13:00 Dragoste și 
  răzbunare (AP)
14:00 Focus 
15:30 Sănătate 
  cu stil 
16:00 Schimb 
  de mame 
17:55 Sport
18:00 Focus 18 
19:15 Primii castiga - 
  quiz show 
20:00 Cu mafia 
  pe urme (12)
22:00 Starea naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Un plan sclipitor
03:00 Spune-mi cine esti (R)
04:00 Focus 
05:30 Dragoste și 
  răzbunare (AP)
06:30 Primii castiga - 
  quiz show (R)

08:00 Poate fi sora ta (AP)
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Iubirea invinge 
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 Dragostea găsește o cale 
21:00 Seducatori si mortali (12)
23:00 Byzantium (12)
01:30 Poama acră 
03:30 Baronii (AP)
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)
06:00 Vouă 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini pe alese 
09:00 Cum se fabrică ? 
09:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la licitaţie 
11:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
12:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
13:00 Maşini pe alese 
14:00 Goana după aur 
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la 
  licitaţie 
18:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
19:00 Cum se fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese 
21:00 Ed Stafford: 
  Care scapă primul? 
22:00 Test de supraviețuire 
  pe cont propriu 
23:00 Ed Stafford: 
  La limita supravieţuirii 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
01:00 Indigenii 
  din Alaska 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Ed Stafford: 
  Care scapă primul? 

HBO EUROSPORT

07:30 Snooker: Seria Home
   Nations - Openul galez 
09:30 Biatlon: Campionatul 
  Mondial Oberhof 
12:00 Schi alpin: Campionatul 
  Mondial Courchevel 
14:00 Snooker: Seria Home 
  Nations - Openul galez 
15:25 Minutul 
15:30 Ciclism
17:00 Ciclism: Seria Pro - 
  Turul Algarve 
18:00 Ciclism: Clasicul Gilbert 
19:55 Scrimă: Marele 
  Premiu Torino 
20:55 Snooker: 
  Campionatul Jucătorilor 
00:30 Schi alpin: Campionatul 
  Mondial Courchevel 
02:30 Ciclism: Seria Pro - 
  Turul Andaluziei
04:00 Snooker: Campionatul 
  Jucătorilor 

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

ANTENA 1

KANAL D

08:30 Marşul nupţial 3: 
  Uite mireasa!
10:15 La bloc

12:30 Lună de miere în 
  Las Vegas (AP)
14:30 Ștrumpfii 2 (AP)
16:30 Miau Crăciun (AP)
18:15 La bloc
20:30 Agenții de rezervă (12)
22:45 Kung Fu la grămadă (15)
00:45 La bloc

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu 
  Răzvan şi Dani 

12:00 Observator 
14:00 Mireasa 
16:00 Mireasa 
17:00 Observator 
18:00 Prețul 
  cel bun 
19:00 Observator 
20:30 America 
  Express – 
  Drumul Aurului 
00:00 Observator 
00:30 Lunetistul (12)
03:00 Observator (R)
04:00 Mireasa (R)
05:00 Prețul cel bun (R)
06:00 Observator 

07:00 Ştirile 
  Pro Tv 
10:30 Vorbeşte 
  lumea 
13:00 Ştirile 
  Pro Tv 
14:00 Lecţii 
  de viaţă 
15:00 La Maruţă 
17:00 Ştirile 
  Pro Tv 
18:00 Batem 
  palma? 
19:00 Ştirile 
  Pro Tv 
20:30 Survivor 
  România 
23:30 Ştirile Pro Tv 
00:00 Agenţi aproape 
  secreţi (12)
02:15 Revizie 
  tehnică
05:00 Batem 
  palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane 

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

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

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

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

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 27 FEBRUARIE – 5 MARTIE 2023

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

27.02

09:00 - 17:00 PT 105 - străzile: Brazda lui Novac, General Dr. 
Cernătescu, General C-tin Argetoianu, Poetului, 
Păltiniş, Carol I, zona blocurilor: K19, K20, K21, K22, 
A15, A16, A17, A18, D10, AT 1 - AT 3

Craiova

09:00 - 17:00 PT 398 - str. Brazda Lui Novac, bld. Dacia, zona blocurilor: 
37, 37 A, 38, 38 A, 38 B, 39, 39 A, 39 B, 40, 41, 41 A, 42, 
43

Craiova

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 27 FEBRUARIE – 5 MARTIE 2023

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

27.02

PTCZ Ana Ipatescu 1, PTCZ Ana Ipatescu 3, PTCZ 
Ana Ipatescu 6, PTCZ Ana Ipatescu 8, PTCZ Ana 
Ipatescu 9

Râmnicu 
Vâlcea

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 PT 394 - cart. Craioviţa, străzile: Paltinului, Elena 
Farago, zona blocurilor: 175A, 175B, 175C, 175D, 
175E, 175F, 175G, 175H, 175I, 175J, 175K, 175L, 
175M, 175N, Şcoala nr. 34

Craiova

PTA Dobreşti, PTA DrăguleştiDănicei09:00 - 17:00

09:00 - 17:00 PT 341 - cart. Craioviţa Nouă, str. Tineretului, zona 
blocurilor: 157 şi scările aferente, 158 şi scările aferente, 
Poşta Craioviţa, Bigul Nou

Craiova

09:00 - 17:00 PT 407 - TCINDCraiova
09:00 - 17:00 PTCZ 1 Textila Calafat, PTCZ 2 Textila CalafatCalafatPTAB Racoviţa 2 BudeştiBudeşti09:00 - 13:00

PTAB Negreni 2Mihăeşti13:00 - 16:00
PTCZ Libertăţii 3Râmnicu 

Vâlcea
09:00 - 12:00

LEA JT PTA Momoteşti 2 - circuitul 2 (spre Platforma 
industrială)

Drăgăşani09:30 - 17:30

22.02

PTCZ 3 Gară Rm.Vâlcea, PTAB Staţie CFR Rm.Vâlcea 
(terţ)

Râmnicu 
Vâlcea

14:00 - 16:00

PTA ȘotaniFârtăţeşti09:30 - 12:30
PTA RoeştiRoeşti13:00 - 15:30
PTA Str.Fabricii, PTA IF Blocuri Brezoi, PTCZ UFET 
Brezoi, PTA Brutărie Brezoi (terţ), PTAB Annabella 
Brezoi (terţ)

Brezoi13:00 - 17:00

PTCZ Bloc 1 Brezoi, PTCZ Bloc 2 Brezoi, PTCZ 
Bloc 3 Brezoi, PTCZ Bloc 4 Brezoi, PTA Vasilatu 2, 
PTA Păscoaia 1, PTA Păscoaia 2, PTA Sat Vacanţă 
Păscoaia (terţ), PTA Lunca Prest (terţ), PTAB 
Centrul Tineret Brezoi (tert), PTAB Penny 2 Brezoi, 
PTA Centru Vizitare P.N. Cozia (terţ), PTA Fundaţie 
Brezoi (terţ), PTCZ Liceul Brezoi, PTA Vultureasa, 
PTA Suciu Alexandru (terţ), PTA Gater Cosmotec 
(terţ), PTA Hală Producţie Mideni (terţ), PTA Staţie 
Apă Brezoi, PTA Vasilatu 1, PTA Valea lui Stan, PTCZ 
Staţie Tratare Apă Valea lui Stan (terţ)

Brezoi08:00 - 18:00

PTA Sălişte 1, PTA Sălişte 2, PTA Gater Sălişte (terţ), 
PTA Hârjeu (terţ)

Mălaia08:00 - 18:00

PTCZ Ostroveni 202Râmnicu 
Vâlcea

08:00 - 11:00

LEA JT PTA Vaideeni 4 - circuitul 2Vaideeni09:00 - 17:00
PTA GuguiancaIoneşti12:00 - 16:00

PTCZ Grup Şcolar IUCF, PTA Peco OMVRâmnicu 
Vâlcea

08:00 - 22:00

PTA IAS Troianu, PTA Zootehnie Troianu, PTAB 
Petrom Troianu, PTCZ OGA Troianu, PTCZ SIA 
Troianu, PTCZ ICF Troianu, PTCZ Fca de Pâine, PTCZ 
Ateliere IJCM (terţ)

Râmnicu 
Vâlcea

08:00 - 22:00

22.02

09:00 - 17:00 PTA 4 Urzicuţa - circ. JT nr. 1+2Urzicuţa
09:00 - 17:00 PT 104 - străzile: Brazda lui Novac, Constantin Popescu, 

zona blocurilor: 36B, 37, 37B, 38, 38A, 38B, 39, 39A, 39B, 
40, 41A,  42, 42A, 42B, D4, D5, D6

Craiova

09:00 - 17:00 PT 392 - cart. Brazda lui Novac, bld. Dacia, zona 
blocurilor: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, A7, A8, A9

Craiova

09:00 - 17:00 PT 85 -  cart. Brazda lui Novac, zona blocurilor: G1, G2, 
K1, K2, A5, A6, A7, A8, A9, 4A, 4b, 5B, 6

Craiova

09:00 - 17:00 PTAB 866 Budică Vasile, PT terţi: PTA Cosmote 
Ghrceşti, TSI 1 Staţia 220/110 kV Craiova Nord

Șimnicu 
de Jos, 

Gherceşti
09:00 - 17:00 PTCZ SUFV BăileştiBăileşti
09:00 - 17:00 PT 108 - străzile: Nedeia, Corcova, Prutului, Sebeş, Potelu, 

Eroului, Olteniţa, Brateş, Bârseşti, Mirăslău, Livezi, Popova, 
Bucura

Craiova

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

ANUNŢ LICITAŢIE MOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 

executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 13.03.2023, ora 15.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului PETRULIAN MIHAI DAN:  

- Drepturi de proprietate detinute în cadrul Obstei Bercesti Vladoi muntii Manaileasa Nopteasa – 43,3920, preţul de 
vânzare este de 56.772 lei,

- Drepturi de proprietate detinute în cadrul Obstei Bercesti Vladoi muntii Tartaraul – 62,7240, preţul de vânzare 
este de 82.066 lei,

- Drepturi de proprietate detinute în cadrul Obstei Bercesti Vladoi muntii Cornesul Mic, Tolanul Mic, Florile Albe – 
45,2230, preţul de vânzare este de 59.168 lei,

- Drepturi de proprietate detinute în cadrul Obstei Bercesti Vladoi muntii Pietrile – 176,2420,  preţul de vânzare 
este de 230.588 lei,

- Drepturi de proprietate detinute în cadrul Obstei Bercesti Vladoi muntii Piciorul Tigvelor – 21,1700, preţul de 
vânzare este de 27.698 lei,

- Drepturi de proprietate detinute în cadrul Obstei Bercesti Vladoi muntii Zanoguta – 29,2680, preţul de vânzare 
este de 38.293 lei,

- Drepturi de proprietate detinute în cadrul Obstei Bercesti Vladoi muntii Slimoiu – 23,8960, preţul de vânzare este 
de 31.265 lei,

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE MOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 

executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 16.03.2023, ora 12.30, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului TILCIU GHEORGHE IULIAN:  

    -  Autoturism AUDI A6, caroserie AA  berlina, versiune 4F LASBQ1,  an fabricaţie 2008, combustibil motorina, rulaj 
neidentificat, nr. înmatriculare VL-87-YYY,  culoare gri, preţul de vânzare este de 12.300 lei.

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE MOBIL
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări 

silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 16.03.2023, ora 11.30, LICITAŢIE ( prima licitaţie) pentru 
vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului TUFEANU MIREL:  

    -  Autoturism RENAULT CLIO, caroserie AC break, versiune KR2C06,  an fabricaţie 2008, combustibil motorina, rulaj 
neidentificat, nr. înmatriculare VL-03-TUF,  nu au fost efectuate probe de functionare, preţul de vânzare este de 7.400 lei.

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

– Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, 
vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251402335.Participantii la licitatie, sunt 
obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.
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ANUNŢ LICITAŢIE MOBIL
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări 

silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 13.03.2023, ora 14.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) pentru 
vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului PELCEA CONSTANTIN:  

- Autoturism SKODA OCTAVIA, caroserie AA berlina, versiune 1USTASVX01, culoare negru, an fabricaţie 2003, 
combustibil motorină, rulaj neidentificat, nr. înmatriculare OT-26-WMK,  nu au fost efectuate probe de functionare, preţul 
de vânzare este de 7.730 lei.

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 

executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 13.03.2023, ora 14.30, LICITAŢIE (prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului MUTA PAUL CATALIN și MUTA FLORICA: 

a) casa de locuit – C1 - in suprafata construita desfasurata de 73 mp, cu regim de înălțime P, construita din caramida; 
anexa – C2 – cu regim de înălțime P, în suprafața de 41 mp, amenajata baie și bucătărie; garaj – C3 – cu regim de înălțime 
P, în suprafața de 31 mp, fără valoare de piața și teren aferent în suprafața de 575 mp, CF 51788 și nr. Cadastral 51788, 
situata in localitatea CORABIA, str. C.A. ROSETTI, nr. 23, jud. OLT, pretul de pornire al licitaţiei 267.000 lei (exclusiv TVA*)).

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

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 

executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 16.03.2023, ora 14.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului NEAMU LAURENTIU SEVERIAN : 

          a) cota 1/2 - dreptul de uzufruct viager asupa proprietății formata din casa de locuit – C1 -  în suprafața 
construită de 69 mp, cu regim înălțime P+M; grajd cu finar –  C2 - în suprafață construită de 33 mp; bucătărie de vară 
– C3 - în suprafață construită de 27 mp; bucătărie iarnă – C4 - în suprafață construită de 20 mp, precum și dreptul de 
proprietate al terenului intravilan în suprafață de 117 mp, CF 35294 și nr. Cadastral 35294, utlizat ca parcare;  teren 
intravilan în suprafață de 478 mp, CF 35296 și nr. Cadastral 35296, utilizat ca și grădina; teren intravilan în suprafață de 
3.327mp, CF 35295 și nr. Cadastral 35295, situat în comuna Bărbătești, sat. Bărbătești ( actual str. Miulesti, nr. 3), jud. 
Vâlcea, pretul de pornire al licitaţiei 36.950  lei (exclusiv TVA*)).

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

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări 

silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 16.03.2023, ora 10.00, LICITAŢIE (prima licitaţie) pentru 
vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului OSU FEVRONIA: 

a) casa de locuit – C1 - in suprafata construita de 74,7 mp, cu regim de înălțime P, construita din caramida, finisajele 
sunt considerate bune, terenul aferent proprietatii aparține altui proprietar și nu face obiectul raportului de evaluare, 
fără CF și nr. Cadastral, situata in localitatea CRAIOVA, str. ALEEA 2 CANTONULUI, nr. 65, jud. DOLJ, pretul de pornire al 
licitaţiei 193.500 lei (exclusiv TVA*)).

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

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 14.03.2023, ora 10.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului PETRULIAN MIHAI DAN : 

          a) apartament 2 camere, în suprafața totala de  50,9 mp, decomandat în bloc P+2E, fără spatii comerciale la 
parter, împreuna cu cota parte indiviza din spatiile comune și dependintele comune, precum și dreptul de proprietate al 
terenului aferent locuintei în suprafața de 12 mp; se vinde împreuna cu terenurile indivize în cota de 1/12 din aleea de acces 
de 584 mp, cu valoare zero, situat în localitatea CRAIOVA, str. STEFAN VELOVAN, nr. 17, bl. A3p, sc. 2, ap. 4,  jud. DOLJ,

          b) teren liber gradina, în suprafața de 56 mp, accesul la acest teren se face pe parcela 36, în suprafața totala 
de 584 mp din care lotului 23 ii revine cota 1/12 indiviza, adică 48,66 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în localitatea 
CRAIOVA, str. STEFAN VELOVAN, nr. 17, P 19, jud. DOLJ,  

        c) teren liber gradina, în suprafața de 27,3 mp, accesul la acest teren se face pe parcela 36, în suprafața totala 
de 584 mp din care lotului 23 ii revine cota 1/12 indiviza, adică 48,66 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în localitatea 
CRAIOVA, str. STEFAN VELOVAN, nr. 17, P 22, jud. DOLJ,  

         d) teren liber gradina, în suprafața de 24,5 mp, accesul la acest teren se face pe parcela 36, în suprafața totala 
de 584 mp din care lotului 23 ii revine cota 1/12 indiviza, adică 48,66 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în localitatea 
CRAIOVA, str. STEFAN VELOVAN, nr. 17, P 9, jud. DOLJ,  

        e) garaj și teren aferent, în suprafața de 20 mp, accesul la acest teren se face pe parcela 36, în suprafața totala 
de 584 mp din care lotului 23 ii revine cota 1/12 indiviza, adică 48,66 mp, fără CF și nr. Cadastral, situat în localitatea 
CRAIOVA, str. STEFAN VELOVAN, nr. 17, P 9, jud. DOLJ. 

         Pretul de pornire al licitaţiei 452.100 lei (exclusiv TVA*)).
     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor 

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 14.03.2023, ora 11.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului RADU DANIELA SIMONA : 

          a) teren extravilan, în suprafața de 10.000 mp, cu deschidere la drumuri de exploatare, CF 36868 și nr. 
Cadastral 36868, situat în localitatea ANINOASA, sat. GROSEREA, T157, P4491/100, jud. GORJ,  pretul de pornire al 
licitaţiei 14.700 lei (exclusiv TVA*)), 

        b) teren extravilan, în suprafața de 3.700 mp, cu deschidere la drumuri de exploatare, fără CF și nr. Cadastral, situat 
în localitatea ANINOASA, sat. GROSERA, pct. La Gilort  jud. GORJ,  pretul de pornire al licitaţiei 7.300 lei (exclusiv TVA*)),

      c) teren extravilan arabil, în suprafața de 3.756 mp, cu deschidere la drumuri de exploatare, fără CF și nr Cadastral, 
situat în localitatea ANINOASA, sat. GROSEREA, T133, P27, jud. GORJ,  pretul de pornire al licitaţiei 7.400 lei (exclusiv TVA*)),

       d) teren extravilan, în suprafața de 1.000 mp, cu deschidere la drumuri de exploatare, fără CF și nr Cadastral situat 
în localitatea ANINOASA, sat. GROSEREA, punct Mociogan , jud GORJ,  pretul de pornire al licitaţiei 1.500 lei (exclusiv TVA*)),

       e) teren extravilan, în suprafața de 5.500 mp, cu deschidere la drumuri de exploatare, fără CF și nr Cadastral 
situat în localitatea ANINOASA, sat. GROSEREA, punct Durichești , jud. GORJ,  pretul de pornire al licitaţiei 8.100 lei 
(exclusiv TVA*)),

         f) teren extravilan, în suprafața de 668 mp, cu deschidere la drumuri de exploatare, fără CF și nr Cadastral, situat 
în localitatea ANINOASA, sat. GROSEREA, T132, P402, jud. GORJ,  pretul de pornire al licitaţiei 1.000 lei (exclusiv TVA*)),

       g) teren extravilan, în suprafața de 2500 mp, cu deschidere la drumuri de exploatare, fără CF și nr Cadastral situat 
în localitatea ANINOASA, sat. GROSEREA,  punct Catune jud. GORJ,  pretul de pornire al licitaţiei 3.700lei (exclusiv TVA*)).

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

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 15.03.2023, ora 10.00, LICITAŢIE (prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului RADULESCU NISTOR: 

a) casa de locuit – C1 - in suprafata construita desfasurata de 96 mp, cu regim de înălțime P, construita din bca și 
caramida, fără autorizație de construcție, nu a fost permis accesul în imobil iar la inspectia din exterior s-a constatat o 
construcție parter cu mansarda în curs de edificare, terenul aferent proprietatii aparține altui proprietar și nu face obiectul 
raportului de evaluare, fără CF și nr. Cadastral, situata in localitatea COTOFENII DIN FATA, str. COTOFENILOR, nr. 83D, 
jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 46.500 lei (exclusiv TVA*)).

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

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 

executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 15.03.2023, ora 14.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului ROBIN HERMUND CONSTANTIN : 

         a) nuda proprietate asupra  terenului extravilan de 1.500 mp, CF 30912 și nr. Cadastral 30912, situat în com. 
SALCUTA, T49, P45,  jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 13.300 lei (exclusiv TVA*)),

        b) dreptul de uzufruct viager asupa proprietății format din  teren extravilan de 1.100 mp, CF 30962 și nr. 
Cadastral 30962, situat în com. SALCUTA, T49, P4,  jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 9.700 lei (exclusiv TVA*)).

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

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 

executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 16.03.2023, ora 13.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului SALOP GHEORGHE : 

          a) construcție anexa grajd – C1 – în suprafața de 250 mp, cu regim de înălțime P și  teren extravilan în 
suprafata de 5.159 mp (1.293 mp curti construcții și 3.866 mp arabil), cu deschidere la drum de exploatare, CF 43048 
și nr. Cadastral 43048, situat în comuna DICULESTI, sat. CODELIA, T3 în TPT2, P116/2,  jud. Vâlcea, preţ de pornire al 
licitaţiei 141.800 lei (exclusiv TVA*).

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

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul 
executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 14.03.2023, ora 13.00, LICITAŢIE (prima licitaţie) 
pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului SARGARODSCHI FLORENTIN: 

a) teren intravilan în suprafața de 394 mp, CF 222415 și nr. Cadastral 17085/2, situat in localitatea CRAIOVA, str. 
PETRILA, nr. 15 (fost nr. 11), jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 228.470 lei (exclusiv TVA*)).

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

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

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

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 14.03.2023, ora 12.00, LICITAŢIE ( prima licitaţie) pentru 
vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului SLOTEA NAZIANA : 

      a) teren extravilan, în suprafața de  4.408 mp, cu deschidere la drumuri de exploatare, CF 38632 și nr. Cadastral 38632, situat în localitatea PIELEȘTI T50, P80, jud. DOLJ,  pretul de pornire al licitaţiei  52.100 lei (exclusiv TVA*)), 
      b) teren extravilan, în suprafața de 2.500 mp, cu deschidere la drumuri de pământ, fără CF și nr. Cadastral situat în localitatea PODARI, sat. BRANIȘTE, T9, P32 jud. DOLJ,  pretul de pornire al licitaţiei 7.400 lei (exclusiv TVA*)),
      c) teren extravilan, în suprafața de 5.000 mp, cu deschidere la drumuri de pământ, fără CF și nr Cadastral situat în localitatea PODARI, sat. BRANIȘTE, T9, P213, jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 14.800 lei (exclusiv TVA*)),
      d) teren extravilan , în suprafața de 5.000 mp, cu deschidere la drumuri de pământ, fără CF și nr Cadastral situat în localitatea PODARI, sat. BRANIȘTE, T9, P111 , jud DOLJ , pretul de pornire al licitaţiei 14.800 lei (exclusiv TVA*)),
       e) teren extravilan  , în suprafața de 13.260 mp, cu deschidere la drumuri de exploatare, CF 44383 și nr Cadastral 44383 situat în localitatea PIELEȘTI T59, P216 , jud. DOLJ,  pretul de pornire al licitaţiei 104.400 lei (exclusiv TVA*)),
       f) teren extravilan, în suprafața de 2.500 mp, cu deschidere la drumuri de pământ, fără CF și nr Cadastral situat în localitatea PODARI, sat. BRANIȘTE, T9, P63, jud. DOLJ,  pretul de pornire al licitaţiei 7.400 lei (exclusiv TVA*)),
      g) teren extravilan, în suprafața de 5.000 mp, cu deschidere la drumuri de pământ , fără CF și nr Cadastral situat în localitatea PODARI , sat. BRANIȘTE, T9, P141, jud DOLJ pretul de pornire al licitaţiei 14.800 lei (exclusiv TVA*)),
      h)  teren extravilan, în suprafața de 5.000 mp, cu deschidere la drumuri de pământ, fără CF și nr Cadastral situat în localitatea PODARI, sat. BRANIȘTE,  T9, P36, jud DOLJ pretul de pornire al licitaţiei 14.800 lei (exclusiv TVA*)),
       i)  teren extravilan , în suprafața de 10.000 mp, cu deschidere la drumuri de pământ, fără CF și nr Cadastral, situat în localitatea PODARI , sat. BRANIȘTE, T9, P35, jud DOLJ pretul de pornire al licitaţiei 29.500 lei (exclusiv TVA*)),
    j) uzufruct teren extravilan , în suprafața de 550 mp, cu deschidere la drumuri de expoatare , fără CF și nr Cadastral situat în localitatea PIELEȘTI, , T50, P179/1;179;178;3, jud DOLJ pretul de pornire al licitaţiei 1.200 lei (exclusiv TVA*)).
     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, 

vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.
         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.
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Rezolvare SUDOKU, Vineri 17.02.2023

Rezolavre integramă, Vineri 17.02.2023
Z, SOP, A, A, CAMP, LAGAR, PLACUT, MT, NA, GUTURAI, 
COALE, ARS, GIR, PATRAT, TISA, GETI, I, F, C, ROIBA, CAR, 
CATEL, AR, SA, ITAN.

FCU și CSU pot fuziona, cu o singură 
condiție. Ovidiu Stângă explică

Ovidiu Stângă nu poate alege o 
singură echipă din Craiova pe care 
să o susțină. Ambele formații sunt 
importante pentru fostul căpitan al 
Universității. Acesta este de părere că 
CSU și FCU au șanse să se unească, 
pe viitor. Totuși, actualul antrenor 
spune că o fuziune nu va fi posibilă 
atâta timp cât Adrian Mititelu și 
Mihai Rotaru sunt patroni în fotbalul 
craiovean.

„Disputa a fost tot timpul una 
mai oltenească. Îmi doresc ca cei 
mai buni să câștige. Am remarcat că 

la CSU s-au luat niște decizii bune, 
dar FCU e mai în formă și are echipă 
mai bună. Acum vom vedea ce se 
întâmplă. O singură echipă în Craiova 
(n.r. - crede că poate exista unificare), 
da, dar nu cu cei doi patroni (Mihai 
Rotaru și Adrian Mititelu). Ei nu se vor 
uni vreodată. Plus că și dacă se vor 
reuni e greu să comentăm înainte că 
vom fi campioni 100%. Știți cum e la 
Craiova. La început sezonului ’suntem 
campioni’, pe parcurs ajungem să 
spunem să nu retrogradăm (n.r. - 
râde). E greu de comentat. Ca să fii 
campion trebuie să ai în sânge asta, 
dar încă nu există acolo un grup de 
14-15 jucători cu mentalitatea asta”, 
a spus Stîngă, pentru Digi Sport.

Super-revenire la CSU Craiova. Neagoe îl aștepta: 
„Îl vom folosi la următoarele meciuri”

Ștefan Baiaram s-a accidentat 
la genunchi în meciul din Cupa 
României pierdut de CSU Craiova cu 
FC Argeş, scor 1-2, pe 7 decembrie 
2022. Mijlocașul e gata să se 
întoarcă pe teren. El a revenit deja 
la antrenamentele echipei.

„Starea mea este foarte bună, am 
început să mă antrenez cu echipa, 
Am făcut un antrenament aproape 

complet cu echipa și săptămâna 
viitoare sper să fiu 100%. Ne dorim 
să obținem victoria, însă rămâne de 
văzut, dar vor merge la București să 
câștigăm cele trei puncte”, a declarat 
Ștefan Baiaram.

Eugen Neagoe vede revenirea lui 
Baiaram ca pe un transfer. Antrenorul 
nu a mai lucrat cu decarul de la CSU 
Craiova. Totodată, tehnicianul alb-

albaștrilor se așteaptă ca Rotaru să 
îi mai aducă un jucător valoros, dacă 
va fi posibil.

„Am discutat cu domnul Rotaru, 
patronul clubului, dar și cu cei 
din conducere. Sigur, dacă vom 
avea posibilitatea să aducem un 
jucător valoros, ne vom înțelege, 
vom hotărî… Cel mai important în 
momentul acesta este revenirea lui 

Baiaram. Este ca și cum am aduce 
un jucător nou. El se antrenează în 
acest moment cu echipa, dar nu este 
100% și nu-l vom forța. Nu ne vom 
baza pe el la meciul cu FCSB, dar îl 
vom folosi la următoarele meciuri. Nu 
știu să vă dau însă o dată exactă”, 
a spus Neagoe, conform digisport.

Cătălin ANGHEL
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FCU Craiova - campioana 
scandalurilor din Liga 1

Robert Popa, jucător legitimat la 
FCU Craiova, a părăsit fără acordul 
clubului echipa după meciul cu Rapid. 
Portarul spune că îi este frică să se mai 
întoarcă la antrenamente: „Domnul 
Mititelu a venit cu o declarație cum că 
tatăl meu mă îndrumă și că eu spun 
doar aberații. Tatăl meu l-a sunat pe 
domnul Adrian zilele acestea ca să ne 
înțelegem frumos, ca oamenii, însă 
dânsul n-a răspuns. De ce? Pentru 
că știa că a greșit. S-a spus că eu 
nu m-am prezentat la antrenamente 
pentru că nu mi-au garantat postul de 
titular. Asta e cea mai mare minciună, 
cea mai mare dezinformare. Cum 
pot să vin eu acum cu pretenții când 
echipa joacă bine? Este exclus. Eu nu 
am venit cu pretenția de a fi titular, 
dar dă-mă undeva unde pot să joc. 
S-au întâmplat cam toate lucrurile pe 
care mi le-a spus Mititelu Jr în iarnă. 
Nu mă mai duc la antrenamente, mi-e 
frică, nu știu cum o să reacționeze”, 
a spus Robert Popa, conform AS.ro.

Adrian Mititelu a dat vina pe 
tatăl fotbalistului, după ce tânărul a 
părăsit lotul lui Nicolo Napoli: „Din 
păcate, el este sub influența nefastă 
a tatălui lui. Tot fotbalul românesc 
știe că Robert Popa are problema cu 
taică-său, el îl coordonează în toate 
aceste lucruri, problemele care sunt 
la națională, le știu cei din Federație, 
legate de modul de a se comporta. 
Ce să zic? E un tânăr care sper să 
își revină. Bineînțeles că rămâne, 
are contract valabil pe 3 ani de zile, 
vreau să spun că, cu toate lucrurile 
urâte spuse astăzi eu îl apreciez în 
continuare foarte mult și țin la el. E 
un copil care, pe fondul frustrărilor 
că nu joacă și instigarea tatălui său, 
a spus lucruri neadevărate, care nu îi 
fac cinste”, a mai spus patronul celor 
de la FCU Craiova, conform sport.ro.

Cum orice reprezentant al clubului 
din Bănie a fost afectat de conflictul 
cu Robert Popa, Marcel Pușcaș nu 
putea să nu reacționeze în acest sens. 
Oficialul de la FCU a postat un mesaj 
dur, pe Facebook.

„SFAT DE LA BUNICUL PENTRU 
ROBERT POPA. În 53 de ani de 

fotbal pot afirma că am trăit și am 
văzut multe. Așa cum îi stă bine 
unui club profesionist, nu se termină 
bine o problemă că și începe alta. 
De o săptămână a dispărut tânărul 
și talentatul Robert Popa. Încerc 
să-i scriu, pentru că, deși adult 
(are 20 de ani), încă ne trimite 
să vorbim cu părinții. N-aș avea o 
problemă, am făcut-o cu alte câteva 
mii. Subiectivismul exacerbat al 
acestora poate să ducă la situații care 
să omoare din fașă orice perspectivă 
pozitivă și certă. Așadar, aleg această 
cale de-a comunica cu tânărul nostru 
portar, Robert Popa. DRAGĂ ROBERT, 
încep prin a-ți spune că am jucat cu 
fotbaliști mari. Și tineri și vârstnici. 
Poate mai buni decât tine. Cei din 
generația ta aveți marea șansă a 
beneficiului unei reguli impuse și 
injuste. E și un dezavantaj însă în ce 
vă privește: OBLIGATIVITATEA DE-A 
JUCA nu duce neapărat la progres. 
Mai degrabă la plafonare. Procesul 
formării profesionale stă, în afară de 
muncă, și în puterea de-a accepta și 
elimina concurența. Altfel, valoarea 
nu poate crește. N-ar exista progres 
pe planetă. Nu știu dacă înțelegi! 
Sper! Faptul că ai avut și încă ai șansa 
să te afirmi și să te perfecționezi la 
FCU Craiova, trebuie să însemne mult 
pentru tine. Asta pentru simplul motiv 
că nimeni nu este de neînlocuit și că 
niciun club serios nu stă în loc pentru 
un jucător sau altul. Am văzut, după 
cum îți spuneam, portari mari, la ale 
căror performanțe greu vei putea 
ajunge. Nu-i, totuși, imposibil!”, a fost 
o parte din mesajul lui Pușcaș.

De când au promovat în prima 
ligă, oltenii de la FCU Craiova au fost 
protagoniștii mai multor episoade 
tensionate. Cele mai multe probleme 
au fost între suporteri și conducerea 
clubului. Încă de când Mutu era 
antrenor, fanii au intrat peste jucători 
în autocar și au făcut un adevărat 
scandal.

Au urmat episoadele tensionate 
cu schimbările de antrenor, certuri cu 
arbitrii, dar și un conflict puternic cu 
cei de la Rapid. Cristi Săpunaru a ieșit 
destul de rău din acel episod nefericit, 
când un apropiat al patronului de la 
FCU a fost gata să îl bată destul de 
bine.

Nici Marius Croitoru nu a plecat 
prea liniștit de la FCU Craiova. 
Antrenorul a fost acuzat că a distrus 
lotul și că nu a pregătit bine echipa. 
A urmat un nou scandal cu fanii, 
care l-au supărat pe Mititelu când 
au scandat numele antrenorului. 
Nici revenirea lui Napoli nu a fost 
îmbrățișată de galerie, care a început 
să amenințe din acel moment.

Mititelu a avut probleme cu mai 
mulți jucători. Plecarea lui Kovacic 
a pornit tensiuni mari printre șefii 
clubului din Bănie. Nu cu mult timp în 

urmă, Duarte a vrut să-i părăsească 
și el pe alb-albaștri, iar acum, Robert 
Popa nu mai merge la antrenamente.

Scandalul de xenofobie de la 
Sfântu Gheorghe ar putea să fie cel 
care le va provoca multe probleme 
oltenilor. Clubul patronat de Mititelu 
poate plăti o amendă usturătoare și 
riscă să piardă, la masa verde, meciul 
cu Sepsi.

Acestea sunt doar câteva dintre 
scandalurile în care clubul din Bănie 
a fost implicat sau cu care a fost 
asociat.


