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   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 20 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 Slătioara, PTA 4 Slătioara, PTA 5 Slătioara, PTA 
Ecomineral Slătioara, PTAB Ecomineral Slătioara, PTA 
Negativare(Moara Prasacu), PTAB Parcare, PTA Fabrica 
de Covoare Slătioara, PTAB Pompa Apă Slătioara, 
PTAB Complex Britania

Slătioara09:00 - 12:30

PTAb Kaufland 1 - str. ArtilerieiSlatina09:00 - 13:00

28.02

PTAb Plevnei - str. PlevneiSlatina13:00 - 16:00

CLI 20 PTCZ GARA CFR-PC Kaufland 2_PROT - 
străzile:  Aleea Cazărmii, Nicolae IorgaSlatina09:00 - 17:00

PTA 1 Corbu, circuit 1Corbu10:00 - 17:00

PTA CFR Potcoava, circuit 1Potcoava08:45 - 15:30

23.02
RT CS-CLI 20 kV PTCZ 5 Progresul I-PTCZ 3 Crişan ISlatina08:00 - 16:00
PTCZ SPE Vâlcovia Stația/Vâlcovia Desecări-Irigații-
Celula TSICorabia08:00 - 16:00

PTA 2 Traian - circuit 3 - străzile: Calea lui Traian, 
MărțişorTraian09:00 - 17:00

CLI PTCZ Tricotaje-LEA 20 kV Tricotaje 2 - străzile: 
Traian, Vornicu UrecheCaracal08:00 - 16:00

PTA CAP Tia Mare, PTAb 3 Tia Mare, PTAb 2,3,5 
Potlogeni, PTA 1,4 Potlogeni, PTA Agromec 
Potlogeni, PTA 1,2,3,4, CAP Cilieni, PTA Studias 
Cilieni, PTAb 5,6 Cilieni, PTA Agromec Cilieni

Tia Mare, 
Potlogeni, 

Cilieni
09:00 - 17:00

PTA 2 Gruiu, circuit 1
Comuna 
Făgețelu-
Sat Gruiu

10:00 - 17:00

Deficit de medici la Serviciul Județean de 
Ambulanță. Angajații alungă candidații

Serviciul Județean de Ambulanță 
se confruntă cu un deficit de medici. 
Vinovați pentru această situație 
sunt chiar unii dintre angajați, după 
cum spune managerului unității, 
Tiberiu Tătaru. 

Acesta susține că eforturile 
sale de a atrage specialişti sunt 
zădărnicite de un „grup restrâns” 
de persoane care a făcut un obicei 
din a pune într-o lumină proastă 
unitatea.

Tiberiu Tătaru a declarat că 
din discuțiile pe care le-a avut cu 
medici renumiți, atât din Spitalul 
Județean, cât şi din afara lui, a aflat, 
cu stupoare, că aceştia şi-ar dori 
să lucreze la Serviciul Județean de 
Ambulanță Gorj, dar nu fac asta de 
gura anumitor angajați ai instituției, 
notează pandurul.ro.

„Ace laş i  g rup res t râns  de 
persoane, care cuprinde doar două 
sau trei persoane, a inițiat tot felul 
de discuții care nu întotdeauna au 
un fundament real şi exagerează 
foarte mult anumite evenimente ce 
sunt distorsionate tocmai în scop 

mediatic. (…)
Pe mine nu mă deranjează pentru 

că este democrație, fiecare trebuie 
să spună ce vrea, unde vrea, când 
vrea, în schimb, sunt deranjat atunci 
când lucrurile acestea afectează 
desfăşurarea normală a activității. 
Eu am avut discuții cu mai mulți 
medici, nu dau nume, care şi-ar dori 
activitate de urgență, dar din cauza 
acestor repetate scandaluri de atâția 
ani şi ani de zile nici nu vor să audă 
de această instituție, iar eu, sincer, 
îi înțeleg.

Trebuie să ai o anumită tărie 
de caracter să poți să rezişti unor 
asemenea atacuri, nefondate, şi 
să te gândeşti tot timpul că eşti 
urmărit şi atacat, din interior, pentru 
lucrurile pe care nu le-ai făcut, sau 
că îți sunt exagerate anumite lucruri 
tocmai pentru a fi denigrat. (…) 
Consider că este un grup insignifiant 
pe care nu are rost să îl luăm în 
calcul şi trebuie să ne vedem de 
treabă, mai departe”, a afirmat 
managerul SAJ Gorj, Tiberiu Tătaru, 
la Tv Sud.

În momentul de față, la SAJ Gorj 
este în desfăşurare un concurs în 
urma căruia vor fi angajați încă doi 
medici.
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1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Calafat, Calafat, 
Str. Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj, telefon 0251/231.424, fax 
0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
un spațiu în suprafață de 133mp, situat în municipiul Calafat, Str. 
Traian, bloc I, parter, județul Dolj, spațiu ce aparține domeniului public 
al Municipiului Calafat, conform caietului de sarcini, H.C.L. Municipiul 
Calafat nr. 128/31.10.2022 și temeiului legal O.U.G. nr.57/03.07.2019. 
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: în urma 
unei solicitări înregistrate la Municipiul Calafat. 3.2.Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura 
Municipiului Calafat, Calafat, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, județul 
Dolj. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 15 Lei, se achită numerar la Casieria Municipiului Calafat. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.03.2023, ora 16.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
14.03.2023, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Municipiului Calafat, Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.24, 
județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un exemplar original. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 14.03.2023, ora 11.00, la sediul 
Municipiului Calafat, Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr. 24, județul Dolj. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Dolj, municipiul Craiova, Str. Brestei, nr. 12, 
județul Dolj, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail: tr-dolj@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 20.02.2023.

Cozi la plata energiei, cu cardurile 
primite la Guvern. În Drobeta Turnu 
Severin, oamenii au mers la oficiile 
poștale, acolo unde s-au așezat la 
cozi. În timp ce unii dintre beneficiarii 
acestor carduri le consideră utile, alții 
spun că acordarea acestui sprijin în 
această modalitate este bătaie de joc, 
potrivit actualmehedinți.ro.

Amintim că, președintele PNL 
Drobeta-Turnu Severin Daniel Cîrjan 
a făcut o declarație de presă, pe 15 
februarie, la sediul PNL din Drobeta 
Turnu Severin anunțând că a început 
distribuirea primelor 17.320 de carduri 
de energie în județul Mehedinți pentru 
plata facturilor.

Pe 25 ianuarie a început procesul 
de printare și plicuire a cardurilor de 

Mehedințenii au stat la coadă pentru 
plata facturilor, cu cardul de energie

energie, iar de la 1 februarie, 10114 
carduri au ajuns către beneficiarii 
din județul nostru din care, 8118 
în Drobeta Turnu Severin. Potrivit 
calendarului asumat, începând de 

la 20 februarie se vor efectua plățile 
pentru facturile curente și restante.

În acest an, Ministerul Investitiilor 
si Proiectelor Europene va oferi 
românilor vulnerabili, din fonduri 
europene, sprij in pentru plata 
facturilor la energie în valoare de 
700 lei de 2 ori/an, sub formă de card 
de energie.
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PUBLICAȚIE DE VÂNZARE SILITĂ IMOBIL (ÎN EXTRAS) LA 
LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU termen I întocmită în data de 13.02.2023

Noi, B.E.J.A. Talpă Neacșu-Cristian Florian și Terpovici Laurențiu 
Bogdan, cu sediul în Craiova, str. România Muncitoare, nr. 15, jud. Dolj, 
prin Executor judecătoresc, Terpovici Laurențiu Bogdan,

În conformitate cu dispozițiile art. 838 alin. (1) Cod Procedură Civilă, 
aducem la cunoștință generală că, în data de 16.03.2023, orele 12:30, va 
avea loc la adresa din Craiova, str. România Muncitoare, nr. 15, jud. Dolj, 
vânzarea la licitație publică a imobilului, proprietatea debitorului MACIUCA 
DUMITRU - DECEDAT, PRIN AVOCAT VLADOIANU DIANA ÎN CALITATE 
DE CURATOR SPECIAL AL DEBITORULUI DEFUNCT, compus din teren 
extravilan in suprafata de 1.358 m.p., situat în comuna Castranova, T 191, 
P124, LOT 2, jud. Dolj, având număr cadastral 33279, înscris în cartea 
funciară numărul 33279 a localității Castranova, jud. Dolj, descris prin 
procesul verbal de situație din data de 01.03.2022, la cererea creditorului 
GAGIU DUMITRU, cu domiciliul în Comuna Castranova, str. Preot Constantin 
Pisica, nr. 11, județul Dolj în temeiul titlurilor executorii reprezentate de 
Sentință civilă nr. 6 287 din 06.06.2018 data de Judecatoria Craiova in 
dos. nr. 15554/215/2017 și încheierile executorului judecătoresc.

Prețul de începere al licitației publice pentru termen I este de 2.260,00 
Lei și reprezintă 100,00% din prețul fixat prin încheiere (2.260,00 Lei), 
imobilul fiind evaluat prin raportul de expertiză nr. 12/2023/19.01.2023 
realizat de expertul GHEORGHE MARIUS. Dacă nu se obține prețul de 
începere al licitației vânzarea se va amâna la un alt termen.

Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu 
dispozițiile art. 839 Cod Procedură Civilă și afișată la sediul executorului 
judecătoresc, la locul ținerii licitației, transmisă în vederea afișării la sediul 
Judecătoriei Craiova, la sediul Primăriei Castranova și la locul unde se află 
imobilul, depunându-se în acest sens procesele verbale privind afișarea 
publicației la dosarul execuțional.

Potrivit art. 839 alin. (4) Cod Procedură Civilă, publicații de vânzare în 
extras se vor face și într-un ziar local.

De asemenea, în condițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/2000, 
republicată, publicitatea vânzării imobiliare s-a făcut și prin intermediul 
Registrului electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării 
silite ținut de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, respectiv 
www.unejr.ro.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit 
să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru 
vânzare.

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmarit silit sa 
se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra 
lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de 
cumpărare.

Potrivit dispoziţiilor art. 839 alin. 1 lit. l) Cod Procedură Civilă, ofertanţii 
trebuie să consemneze în contul RO42BREL0002000488820101 deschis în 
Lei la LIBRA INTERNET BANK CRAIOVA, cont de consemnări la dispoziţia 
B.E.J.A. Talpă Neacșu-Cristian Florian și Terpovici

Laurențiu Bogdan, o garanţie de participare de cel putin 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei imobilului si sa depuna dovada consemnarii 
garantiei de participare in original, impreuna cu oferta de cumparare, la 
executorul judecatoresc.

În conformitate cu prevederile art. 844 Cod Procedură Civilă termenul 
limită pentru depunerea ofertei de cumparare însoțite de dovada 
consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de 
cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi 
depuse inclusiv în ziua licitației.

Totodata, ofertantii persoane fizice, vor avea obligatia de a depune si 
copie de pe B.I/C.I, iar in cazul ofertantilor persoane juridice si copie de 
pe certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si de pe certificatul 
de inregistrare fiscala.

În conformitate cu dispoziţiile art. 844 alin. 2 Cod Procedură Civilă, 
creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui 
drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare.

Executor judecătoresc,
Terpovici Laurențiu Bogdan

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE SILITĂ IMOBIL (ÎN EXTRAS) LA LICITAȚIE 
PUBLICĂ PENTRU termen I întocmită în data de 13.02.2023

Noi, B.E.J.A. Talpă Neacșu-Cristian Florian și Terpovici Laurențiu 
Bogdan, cu sediul în Craiova, str. România Muncitoare, nr. 15, jud. 
Dolj, prin Executor judecătoresc, Terpovici Laurențiu Bogdan, În 
conformitate cu dispozițiile art. 838 alin. (1) Cod Procedură Civilă, 
aducem la cunoștință generală că, în data de 16.03.2023, orele 13:30, 
va avea loc la adresa din Craiova, str. România Muncitoare, nr. 15, jud. 
Dolj, vânzarea la licitație publică a imobilului, proprietatea debitorului 
MACIUCA DUMITRU - DECEDAT, PRIN AVOCAT VLADOIANU DIANA 
ÎN CALITATE DE CURATOR SPECIAL AL DEBITORULUI DEFUNCT, 
compus din teren extravilan in suprafata de 125 m.p., situat în 
comuna Castranova, T 186, P 53, LOT 2, jud. Dolj, având număr 
cadastral 33884, înscris în cartea funciară numărul 33884 a localității 
Castranova, jud. Dolj , descris prin procesul verbal de situație din data 
de 01.03.2022, la cererea creditorul GAGIU DUMITRU, cu domiciliul în 
Comuna Castranova, str. Preot Constantin Pisica, nr. 11, județul Dolj în 
temeiul titlurilor executorii reprezentate de Sentință civilă nr. 6287 din 
06.06.2018 data de Judecatoria Craiova in dos. nr. 15554/215/2017 și 
încheierile executorului judecătoresc.

Prețul de începere al licitației publice pentru termen I este de 200,00 
Lei și reprezintă 100,00% din prețul fixat prin încheiere (200,00 Lei), 
imobilul fiind evaluat prin raportul de expertiză nr. 1 2/2023 realizat de 
expertul GHEORGHE MARIUS. Dacă nu se obține prețul de începere al 
licitației vânzarea se va amâna la un alt termen.

Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu 
dispozițiile art. 839 Cod Procedură Civilă și afișată la sediul executorului 
judecătoresc, la locul ținerii licitației, transmisă în vederea afișării la sediul 
Judecătoriei Craiova, la sediul Primăriei Castranova și la locul unde se află 
imobilul, depunându-se în acest sens procesele verbale privind afișarea 
publicației la dosarul execuțional.

Potrivit art. 839 alin. (4) Cod Procedură Civilă, publicații de vânzare în 
extras se vor face și într-un ziar local.

De asemenea, în condițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/2000, 
republicată, publicitatea vânzării imobiliare s-a făcut și prin intermediul 
Registrului electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării 
silite ținut de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, respectiv 
www.unejr.ro.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l 
anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmarit silit sa se 
prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor 
cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.

Potrivit dispoziţiilor art. 839 alin. 1 lit. l) Cod Procedură Civilă, ofertanţii 
trebuie să consemneze în contul RO42BREL0002000488820101 deschis în 
Lei la LIBRA INTERNET BANK CRAIOVA, cont de consemnări la dispoziţia 
B.E.J.A. Talpă Neacșu-Cristian Florian și Terpovici Laurențiu Bogdan, o 
garanţie de participare de cel putin 10% din preţul de pornire a licitaţiei 
imobilului si sa depuna dovada consemnarii garantiei de participare in 
original, impreuna cu

oferta de cumparare, la executorul judecatoresc.
În conformitate cu prevederile art. 844 Cod Procedură Civilă termenul 

limită pentru depunerea ofertei de cumparare însoțite de dovada 
consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de 
cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi 
depuse inclusiv în ziua licitației.

Totodata, ofertantii persoane fizice, vor avea obligatia de a depune si 
copie de pe B.I/C.I, iar in cazul ofertantilor persoane juridice si copie de 
pe certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si de pe certificatul 
de inregistrare fiscala.

În conformitate cu dispoziţiile art. 844 alin. 2 Cod Procedură Civilă, 
creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii 
unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de 
participare.

Executor judecătoresc,
Terpovici Laurențiu Bogdan
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Cei mai buni sportivi și antrenori 
din Olt vor fi premiați și anul acesta 
de Consiliul Județean Olt. Astfel, 
în cadrul unei festivități care se va 
desfășura pe 28 februarie în sala de 
spectacole a Palatului Copiilor „Adrian 
Băran” din municipiul Slatina, vor fi 
acordate premii celor cu rezultate 
deosebite obținute la competițiile 
sportive interne și internaționale care 
au avut loc în anul 2022. Proiectul de 
hotărâre urmează a fi supus aprobării 
de către aleșii județului în ședința 
ordinară de joi, 24 februarie, a CJ 
Olt, suma alocată pentru acordarea 
acestor premii fiind de 121.000 de lei.

Potrivit evenimentdeolt.ro, se vor 
acorda o sută de premii cu o valoare 
cuprinsă între 400 și 3.000 de lei.

Vor fi oferite premii individuale, 
în sumă de 3.000 de lei, sportivilor 

Corabia. Centura orașului, proiectată de o 
firmă din Turcia

Administratorului public al orașului 
Corabia, Daniel Albu, a anunțat 
desemnarea firmei care va realiza 
documentaţia pentru construirea 
variantei de ocolire a oraşului. 
Câștigătoarea este o firmă din Turcia.

„Luni, la Primăria Corabia, a 
fost marcat unul dintre cele mai 
importante jaloane pentru dezvoltarea 
infrastructurii de transport din 
orașul nostru. În urma licitației 
internaționale de achiziție publică 
organizată de primărie și a soluționării 
contestații lor, a fost desemnat 
câștigătorul pentru contractul privind 
„Elaborare Studiu de Fezabilitate, 
PUZ, realizare documentație tehnică 
pentru Autorizația de Construire 
(PAC), obținere Autorizația de 
Construire (AC) și elaborare Proiect 

Tehnic pentru obiectivul de investiții 
Varianta de ocolire Corabia”. Azi 
a fost semnat contractul cu firma 
câștigătoare, INPRO Muhendislik 
Muşavirlik Anonim Șirketi, de către 
reprezentanții acesteia și dl. Primar 
Ing. Iulică Oane. Contractul are 
valoarea totală de 6.859.966,39 
lei”, a declarat Daniel Albu, potrivit 
gazetaoltului.ro

Pe 14 martie 2022, Primarul Iulică 
Oane și ministrul Transporturilor, Sorin 
Grindeanu, au semnat Protocolul de 
colaborare cu Compania Națională 
de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere (CNAIR) pentru construirea 
variantei de ocolire a orașului. 
Întreaga investiție va fi derulată cu 
fonduri europene, primind finanțare 
prin Programul Operațional Transport 
2021 - 2027. Centura orașului Corabia 
va avea aproximativ 11 kilometri, 
valoarea obiectivului fiind de 19 
milioane de euro.

Cinci programe 
de formare 
profesională
Agenţ ia  Judeţeană pent ru 

Ocuparea Forţei de Muncă Olt va 
organiza, în luna martie, 5 programe 
de formare profesională pentru 70 
persoane aflate în căutarea unui loc 
de muncă.

Principalele meserii/ocupații, în 
funcție de numărul de participanți, 
pentru care se vor organiza programe 
de formare profesională gratuite 
pentru șomeri sunt:

- ajutor de bucătar,
- infirmieră,
- lucrător comercial,
- instalator instalații tehnico-

sanitare și gaze.
„Serviciile de formare profesională 

sunt  gratu i te  pentru şomer i i 
indemnizaţ i  ş i  ne indemnizaţ i 
înregistraţi în evidenţa Agenţiei 
Judeţene pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Olt, iar persoanele care 
realizează venituri pot urma aceste 
programe de formare profesională 
suportând contravaloarea lor.

Pentru detalii, cei interesaţi se pot 
adresa Compartimentului Formare 
Profesională din cadrul Agenţiei 
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Olt, str. Prelungirea Crișan, 
nr. 2, tel. 0249/438595”, transmite 
AJOFM Olt.

Alexandru NICA

Sportivii și antrenorii din Olt,
premiați de CJ

și antrenori lor care au reușit 
performanța de a obține medalia 
de aur la Campionatele Europene 
de tenis de masă și taekwondo; 
premii individuale, în sumă de 2.500 
de lei, sportivilor care au obținut 
argint la Campionatele Europene 
de taekwondo; premii individuale, 
în sumă de 2.000 de lei, sportivilor 
și antrenorilor care au obținut 
bronz la Campionatele Europene 
de taekwondo; 1.000 de lei pentru 
sportivul și antrenorii care au luat 
locul V la Campionatele Europene 
de box; 2.500 de lei sportivilor și 
antrenorilor de aur de la Campionatele 
Balcanice de taekwondo și atletism; 
2.000 de lei sportivilor și antrenorilor 
care au obținut medalia de argint la 
Campionatele Balcanice de atletism și 
judo; 1.500 de lei sportivului care a 
luat bronz la Campionatele Balcanice 
de Atletism.

Câte 900 de lei primesc sportivii și 
antrenorii care au reușit performanța 
de a obține locul I la Campionatele 
Naționale de lupte greco-romane, box 
și atletism; 700 de lei vor fi pentru 
sportivii și antrenorii care au ocupat 
locul II la Campionatele Naționale 
de tenis de masă, box, lupte greco-
romane și taekwondo; câte 500 de lei 

pentru sportivii și antrenorii care s-au 
clasat pe locul III la Campionatele 
Naționale de atletism, judo, lupte 
greco-romane, taekwondo, box și 
tenis de masă; premii individuale, în 
sumă de 600 de lei, care se acordă 
echipei de handbal CSM Slatina și 
antrenorilor care au obținut locul II 
la Campionatele Naționale; premii 
individuale, în sumă de 600 de lei, 
care se oferă echipei de lupte greco-
romane a LPS Slatina care a ocupat 
locul III la Campionatele Naționale; 
premii de câte 1.000 de lei echipei 
de fotbal ASCS Academia Răzvan 
Raț și antrenorilor care au reușit 
performanța de a obține locul I la 
Turneul Internațional „Fotbal Cup 
Barcelona” și premii individuale, în 
sumă de 400 de lei, care se acordă 
echipei de Kaiac-Canoe CSS Caracal 
și antrenorilor care au luat locul III 
la Campionatele Naționale.

Ceilalți sportivi și antrenori 
premiați sunt de la următoarele 
cluburi sportive: CSS Slatina, CS 
Oltenia Taekwondo Slatina, CSM 
Slatina, CSS Caracal, CSM-LPS Slatina, 
ACS Prietenia Caracal, CS Box Club 
Artrom Slatina, CS Comtech Slatina 
și LPS Slatina.

Alexandru NICA
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Eroii Craiovei s-au întors în țară, 
după ce au salvat vieți, în Turcia. Ei au 
fost premiați de autoritățile locale și au 
povestit cum s-a acționat în misiunile de 
salvare și cum s-a simțit experiența, pe 
care au descris-o cu greu.

Liviu Ionescu, președintele Comisiei 
Mondiale a Federației Chinologice 
Internaționale, a povestit ce s-a întâmplat 
la fața locului: „A fost o situație în care, 
colegi de-ai noștri, au căutat într-o 
zonă. Ei au auzit o victimă strigând. A 
fost nevoie să spargă. Cățeii mai mari 
nu puteau să intre. Așa că l-am coborât 
pe Flash gen scripete. Am stat puțin să 
mă gândesc dacă se mai întoarce. În 
perioada în care el căuta a fost o replică 
și el a coborât în subsol. Cele 10 minute 
pentru mine au fost o viață. Faptul că nu 
răspundea mi-a crescut tensiunea. El își 
făcea datoria. A căutat. Nu numai Flash a 
făcut asta. Toți cățeii s-au dăruit”.

Cei șase câini, împreună cu mai mulți 
voluntari ai Centrului pentru Dezvoltare 
Canină din Craiova, au ajuns în misiunile 
de salvare din Turcia, la o săptămână de 
la cutremurul devastator. Nu a fost deloc 
ușor acolo, dar echipa românilor s-a 
descurcat și a salvat nu mai puțin de 4 
vieți, când nu mulți mai aveau speranțe.

„Centrul pentru Dezvoltare Canină, 
printre puținele cluburi canine care nu 

Ei sunt eroii Craiovei! Au salvat vieți în 
Turcia și s-au întors acasă

sunt susținute de stat și care au participat 
la misiunile de salvare din Turcia, a avut 
o misiune ingrată, pentru că am fost 
de acord să ne supunem sistemului de 
căutare cu alte forțe multinaționale. 
Timp de trei zile și două nopți am căutat 
intens pe 6 sectoare foarte mari. A fost o 
activitate ingrată, pentru că am lucrat și 
când erau replici, ziua și noaptea. Apare 
oboseala psihică. Faptul că am schimbat 
echipele a fost o adevărată provocare. 
Faptul că am găsit oameni în viață nu 
face decât să ne bucure. Încă o dată, 
transmit un mesaj: Turcia, Turcia. Ce se 
întâmplă în România? Am văzut sistemul 
de intervenție al turcilor. Am văzut 
maniera de management. Eu zic că a fost 
o provocare pentru toți. Nu încerc să uit, 
pentru că este grav dacă uit. Încerc să 
analizez orice tip de imagine. Aspectul 
social, condițiile în care s-a lucrat. Vreau 
să ne pregătim, să ne gândim la cine ne 
ajută. Să nu uităm de acești valoroși căței. 
Atât Flash cât și ceilalți 5 au făcut niște 
eforturi supra-câinești, supra-chinologice. 
Când am plecat noi, veneau alții. Au 
schimbat și sistemul de căutare. Dacă 
un câine semnaliza o persoană în viață 
trebuia să fie o dublă verificare. Veneau 
alții să verifice. Conform statisticilor, ei 
spuneau că au fost 300 de câini chemați 
în Turcia. Din punctul meu de vedere, au 
fost foarte, foarte puțini. Trebuie să fim 
realiști. Trebuie să ne pregătim. O să fie. 
Că o să fie mâine, peste 5 ani sau peste 
10 ani, noua generație trebuie să crească 

într-o altfel de mentalitate. Este un alt tip 
de eveniment. Ce trebuie să facem să 
ne protejăm? Dacă folosim instrumentul 
canin de căutare-salvare, ei sunt singurii 
pregătiți pentru a face față la asemenea 
evenimente. Nu vreau să comentez nimic 
legat de activitatea și pregătirea umană”, 
a mai explicat Liviu Ionescu.

La evenimentul de premiere a 
fost prezent și ambasadorul Turciei în 
România. Acesta a ținut să le mulțumească 
salvatorilor români pentru tot efortul lor.

„Sunt noul ambasador al Turciei în 
România. Înainte să vin aici, toți mi-
au spus că românii sunt minunați, că 
voi vedea atunci când ajung. A fost o 
mișcare foarte rapidă. În 3 săptămâni 
încă nu am făcut România, dar am văzut 

românii și am văzut cât de mult au ajutat 
țara noastră și nu voi uita asta niciodată. 
Vă mulțumim pentru solidaritate. Vă 
mulțumim pentru că sunteți aici pentru 
noi”, a spus ambasadorul.

Prefectul județului Dolj, Dan Diaconu, 
le-a oferit diplome salvatorilor și medalii 
cățeilor: „Am ținut neapărat să vă 
mulțumesc, să vă strâng mâna și să vă 
felicit. Știu că a fost extrem de greu. 
Au fost zile și nopți de căutări. Ați avut 
de înfruntat situații grele. Sunt convins 
că această experiență a fost marcantă. 
Ați fost acolo și ați salvat vieți. Acesta 
este sentimentul suprem. Faptul că ați 
putut să ajutați întrece orice frică, orice 
greutate și vă face eroii noștri”, a transmis 
prefectul.

„Uitați-vă la câini, ei sunt singurii pregătiți!”
Vei găsi întotdeauna speranță în 

ochii unui cățel. Oamenii au nevoie de 
speranță, mai ales atunci când totul se 
dărâmă în jurul lor. Un câine îți oferă 
toată viața lui. Tu ești întreaga lui lume și 
încearcă, mereu, să o facă pe a ta cea mai 
bună. Așa a făcut și Flash, micuțul cățel 
de salvare care a ajuns în Turcia, alături 
de alți 5 câini și de voluntarii Centrului 
pentru Dezvoltare Canină din Craiova.

Câinii cer atât de puțin, dar merită 
atât de mult. Flash a fost pregătit să 
salveze vieți și să răspundă la comenzile 
unora dintre cei mai buni antrenori din 
lume. În Turcia, unde mii de vieți au fost 
pierdute în urma unui cutremur care a 
dărâmat case, a ucis oameni și a zguduit 
sute de mii de suflete, Flash a fost un 
adevărat erou, la fel și ceilalți 5 câini de 
căutare-salvare din echipa României.

Atât de mic și totuși atât de curajos, 
cățelul nu a dezamăgit nici măcar o 
secundă. Câinii vin în viețile noastre ca să 
ne învețe despre dragoste și când pleacă 
ne învață despre pierdere. Liviu Ionescu, 
președintele Comisiei Mondiale a Federației 
Chinologice Internaționale a povestit plin 

de emoție prin ce a trecut în Turcia, alături 
de Flash și de echipa României. Când Flash 
a intrat sub dărâmături să salveze vieți, 
cutremurul a avut o replică, iar minutele 
s-au transformat într-o eternitate: „A fost 
o situație în care, colegi de-ai noștri, au 
căutat într-o zonă. Ei au auzit o victimă 
strigând. A fost nevoie să spargă. Cățeii 
mai mari nu puteau să intre. Așa că l-am 
coborât pe Flash gen scripete. Am stat 
puțin să mă gândesc dacă se mai întoarce. 
În perioada în care el căuta a fost o replică 
și el a coborât în subsol. Cele 10 minute 
pentru mine au fost o viață. Faptul că nu 
răspundea mi-a crescut tensiunea. El își 
făcea datoria. A căutat. Nu numai Flash a 
făcut asta. Toți cățeii s-au dăruit”.

Vei găsi întotdeauna speranță în 
ochii unui cățel
Oamenii cedează, de multe ori. Unii 

obosesc, alții se sperie, dar un câine 
pregătit pentru a fi erou nu cunoaște 
aceste lucruri. Flash a fost acolo pentru 
oamenii care aveau nevoie de speranță, 
indiferent dacă este vorba despre victime, 
familiile acestora sau antrenorii din 

Centrul pentru Dezvoltare Canină.
Oltenia a fost zguduită, la rândul ei, 

de un cutremur puternic. Săptămâna 
trecută, în contextul tragediei din Turcia, 
cutremurul cu magnitudinea de 5,7 ce 
a avut loc în Gorj le-a dat mari emoții 
oltenilor. Liviu Ionescu spune că trebuie ca 
România să fie pregătită pentru orice, dar 
cu aceeași emoție în glas a explicat faptul 
că singurii pregătiți pentru o catastrofă 
sunt cățeii de căutare și salvare: „Trebuie 
să fim realiști. Trebuie să ne pregătim. 
O să fie. Că o să fie mâine, peste 5 ani 
sau peste 10 ani, noua generație trebuie 
să crească într-o altfel de mentalitate. 
Este un alt tip de eveniment. Ce trebuie 
să facem să ne protejăm? Dacă folosim 
instrumentul canin de căutare-salvare, ei 
sunt singurii pregătiți pentru a face față 
la asemenea evenimente. Nu vreau să 
comentez nimic legat de activitatea și 
pregătirea umană”.

Nimeni nu a putut să-i umbrească 
pe căței, la Craiova
Cei șase câini, împreună cu mai mulți 

voluntari ai Centrului pentru Dezvoltare 

Canină din Craiova, au ajuns în misiunile 
de salvare din Turcia, la o săptămâna de 
la cutremurul devastator. Ei s-au întors în 
țară și au fost așteptați la Craiova, pentru 
a fi premiați. Reprezentanții autorităților 
locale au fost mai mulți decât voluntarii 
prezenți la eveniment, au ieșit împreună 
din Prefectură și au ținut discursuri. 
Prefectul județului a citit câteva cuvinte 
de pe o foaie. Ambasadorul Turciei în 
România a oferit o lecție de diplomație 
cu adevărat umană. Le-a mulțumit 
salvatorilor și cățeilor de căutare în limba 
română și, fără nici cea mai mică ezitare, 
i-a îmbrățișat pe toți.

Cătălin ANGHEL
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EVENIMENT

Nenorocirile petrecute în lăcașul 
“sfânt” au ieșit la iveală după ce 
unul dintre copii a povestit tatălui 
său că a fost abuzat de un tânăr. 
Părinții au mers la Poliție, iar oamenii 
legii au făcut percheziții în urma 
cărora ar fi găsit mai multe materiale 
pornografice. Ulterior au descoperit 
că implicat era și un călugăr.

Potrivit anchetatorilor, totul ar fi 
început în urmă cu doi ani.

„Din probatoriul administrat în 
cauză, până la acest moment al 
urmăririi penale a rezultat faptul 
că, în vara anului 2021, în timp ce 
inculpaţii se aflau la Mânăstirea 
Frăsinei, de pe raza com. Muereasca, 
au dezvoltat relaţii de amiciţie cu 
2 persoane vătămate, în vârstă de 
10 şi 13 ani, cărora le remiteau 
diverse cadouri şi sume de bani, 
ca urmare a ajutorului acordat de 
aceştia la vânzarea unor obiecte 
bisericeşti, astfel că, în perioada 
iulie - septembrie 2021, inculpaţii au 
întreţinut în prezenţa minorului în 
vârstă de 10 ani, în mod repetat şi în 
diverse încăperi din incinta Mănăstirii 
Frăsinei, acte sexuale, iar în cursul 
lunii septembrie 2021, pe parcursul 
a 4 zile consecutive, profitând de 
imposibilitatea minorului în vârstă de 
10 ani, de a-şi exprima voinţa datorită 
vârstei fragede, l-au atras pe acesta, 
în diverse camere ale mănăstirii 
şi l-au determinat să întreţină, în 
mod repetat, acte sexuale orale cu 
inculpaţii.

To t oda t ă ,  î n  cu r su l  l un i i 
septembrie 2021, pe parcursul a 4 
zile consecutive, inculpaţii, profitând 
de imposibilitatea minorului în vârstă 
de 10 ani de a-şi exprima voinţa, 
l-au determinat pe acesta să asiste 
la întreţinerea de acte sexuale orale 
între cei doi inculpaţi precum şi să 

Copii abuzați sexual la Mănăstirea Frăsinei
Doi copii au fost abuzați 
sexual de un călugăr și un 
îngrijitor de la Mănăstirea 
Frăsinei, Vâlcea. Inculpații 
au întreținut mai întâi 
relații sexuale între ei, în 
fața unuia dintre copii, 
apoi l-au ademenit și pe 
acesta, chiar în încăperi 
ale mănăstirii. Un alt băiat 
a primit bani în schimbul 
unor favoruri sexuale.

efectueze acte de natură sexuală 
ce au dus la satisfacţia sexuală a 
acestora”, conform Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Vâlcea.

Un alt copil, de 13 ani, a primit 
bani pentru a accepta să fie supus 

unor perversiuni sexuale.
„În aceeaşi perioadă, unul dintre 

inculpaţi, profitând de imposibilitatea 
minorului în vârstă de 13 ani de a-şi 
exprima voinţa şi oferindu-i diverse 
sume de bani, l-a determinat pe 

acesta să suporte şi să efectueze acte 
sexuale pentru satisfacţia sexuală a 
inculpatului”, mai spun anchetatorii.

Cei doi abuzatori au fost arestați 
preventiv. Acuzațiile sunt de viol, 
agresiune sexuală, corupere sexuală.

Fulgerică, Manix și Sevastică, eliberați de 
Curtea de Apel

Fulgerică, Manix și Sevastică 
au fost eliberați de Curtea de Apel 
Craiova. Ei vor fi cercetați sub control 
judiciar. Aceștia au făcut apel la 
decizia Tribunalului Dolj care îi băgase 
30 de zile după gratii pentru camătă 
și șantaj și au câștigat. Decizia Curții 
de Apel Craiova este definitivă.

Reamintim că aceștia, alături de 
alți doi inculpați, fuseseră reținuți 
în urma unor descinderi ale BCCO 
Craiova. Aceștia sunt acuzați că au 
dat ilegal bani cu dobândă. Când cei 
care împrumutaseră bani nu plăteau 
la timp, erau amenințați și șantajați. 
S-a recurs chiar și la violențe, potrivit 
anchetatorilor.

„La data de 9 februarie a.c., 
polițiștii Brigăzii de Combatere a 
Criminalității Organizate Craiova, 
împreună cu un procuror D.I.I.C.O.T. - 
Serviciul Teritorial Craiova, au efectuat 
7 percheziţii domiciliare, în municipiul 
Craiova, la persoane bănuite de 
constituirea unui grup infracțional 
organizat, şantaj și camătă. Din 
cercetări a reieșit că membrii grupării 
sunt bănuiţi că ar fi constituit un 
grup infracţional organizat structurat 
în scopul săvârşirii infracţiunilor de 
camătă, șantaj și spălarea banilor, 
ce ar fi acţionat atât în municipiul 

Craiova, cât şi în alte localităţi 
din judeţul Dolj. Membrii grupului 
infracțional organizat ar fi acordat, 
fără a fi autorizați, sume de bani cu 
o dobândă lunară cuprinsă între 10% 
și 20% din valoarea împrumuturilor, 
mai multor persoane din județul Dolj. 
Astfel, în situația în care persoanele 
împrumutate nu puteau să-și 
onoreze la timp obligațiile asumate, 
respectiv plata la timp a dobânzilor 
și a capitalului, membrii grupării ar 
fi recurs la amenințări, intimidări sau 
acte de violență fizică. Sumele de 
bani obținute, prin această metodă, 
au fost folosite pentru achiziționarea 
de bunuri mobile și imobile. În ceea 
ce privește infracțiunea de șantaj, 
unul dintre bărbaţi este bănuit că, 

la data de 27 februarie 2020, ar fi 
postat pe o rețea de socializare un 
material video în care ar fi ameninţat 
cu acte de violență o persoană 
vătămată, pentru ca aceasta să îi 
restituie împrumuturile acordate şi 
dobânzile aferente. De asemenea, la 
data de 24 mai 2022, același bărbat, 
însoțit de fiul său, i-ar fi agresat fizic 
pe frații persoanei vătămate, pentru 
a-i determina pe aceștia să restituie 
sumele de bani împrumutate de 
persoana vătămată şi dobânzile 
aferente. În urma perchezițiilor 
domiciliare efectuate în cauză, au fost 
descoperiți și indisponibilizați 14.600 
de euro, 13.000 de dolari și 8.950 de 
lei, precum și 4 autoturisme de lux”, 
conform reprezentanților IPJ Dolj.
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HOROSCOP
Cineva sau ceva te-ar 

putea stimula astazi. Este 
posibil sa simti un impuls 
sacaitor de a te ridica si de a 
face ceva. Urmeaza acel instinct 
si nu te plange ca nu mai stai 
in pat.

Exista un val conservator 
care afecteaza emotiile tale. S-ar 
putea sa apara probleme din 
trecut dar trebuie sa mergi inainte 
fara sa te gandesti la consecinte. 
Astazi s-ar putea sa fii putin mai 
treaz decat de obicei.

Exista energii stabile astazi 
care vor aduce o gura de aer 
proaspat in orice situatie. 
Realizeaza modul in care actiunile 
si emotiile tale ii afecteaza pe 
ceilalti si gandeste-te la ajustarea 
obiceiurilor in consecinta.

Z iua  de  as taz i  e s te 
fantastica pentru a te acorda 
cu sinele tau interior. Vei avea o 
minte nivelata, intemeiata, din 
care sa faci evaluari constiente 
ale starii tale emotionale. Ai 
incredere in instinctele tale.

S-ar putea ca ziua de 
azi sa nu fie atat de usoara 
si plina de spirit liber pe cat 
ti-ai dori. 

Lucreaza cu energia zilei 
pentru a indeplini sarcinile care 
te-au purtat de ceva vreme.

S-ar putea sa te simti putin 
impovarat astazi, si poate mai 
rezervat decat de obicei. Cineva 
iti poate pune bete in roate, dar 
nu te lasa sa te doboare. Foloseste 
energia bazata a zilei pentru a 
duce lucrurile la bun sfarsit.

Z iua  de  as taz i  e s te 
fantastica pentru tine. 

Lucrurile curg in mod 
natural in drumul tau si poti 
realiza multe. 

Exista putine obstacole in 
calea ta, poate niciunul. 

Azi este o zi buna pentru 
a-ti regla emotiile fluctuante. 
Retrage-te de la drama pe care 
o creezi si evalueaza-ti starea 
interioara. Fii sincer cu cele 
mai inalte adevaruri ale tale si 
intoarce-te inapoi in realitate.

Exista un aer conservator 
astazi care nu se potriveste bine 
cu natura ta neconventionala. 
S-ar putea sa apara lucruri care 
sa iti aminteasca ca ar trebui 
sa fii putin mai disciplinat in 
abordarea ta.

Lucrurile pot fi calme 
astazi. S-ar putea sa nu fii 
sinele tau galagios, dar asta 
ar putea fi un lucru bun. 
Foloseste-ti energia pentru 
a-ti evalua emotiile si a privi 
cu sinceritate la relatiile tale.

Ceva te trage inapoi la 
realitate. Mintea ta a avut 
tendinta de a fi in nori in ultima 
vreme, dar acum trebuie sa 
realizezi ca operezi si pe un 
plan fizic. Asigura-te ca iti acorzi 
atentia pe care o meriti.

Emotiile tale fluctuante 
devin intemeiate si calme, 
permitandu-te sa te retragi si 
sa-ti evaluezi adevarata stare 
interioara. Ti-ai acordat atentia 
pe care o meriti? Aceasta este 
ziua ta.

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 Agonie și extaz 
23:20 Soția 
00:10 Câştigă România! (R)
01:10 Shakespeare şi 
  Hathaway: 
  detectivi particulari 
02:05 Agonie și extaz 
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)
06:55 Imnul României

07:25 Stă să plouă 
  cu chiftele 
08:55 O nuntă pe zi 
10:25 Harry Potter și Prizonierul
  din Azkaban 
12:45 Harry Potter și Pocalul 
  de Foc 
15:20 The Marksman: 
  În bătaia puștii 
17:10 Misiune
  Imposibilă 2 
19:15 Stargirl 
20:00 O parte de adevăr 
21:00 C.B. Strike 
22:00 T2 Trainspotting 
00:00 Manchester de 
  lângă mare 
02:15 Malignant - 
  Încarnarea răului 
04:10 The Marksman: 
  În bătaia puștii 
06:00 Calamity - Copilaria
  Marthei Jane Cannary

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:30 Războiul depozitelor 
08:30 Ridiculozaurii 
09:30 M.A.S.H. 
10:30 Familia Bundy 
11:30 Seinfeld 
12:30 Faze tari şi minte multă 
13:00 Ce spun românii 
14:00 Războiul depozitelor 
15:00 Ridiculozaurii 
16:00 M.A.S.H. 
17:00 Familia Bundy 
18:00 Seinfeld 
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 5.0 
22:00 S.W.A.T. 
23:00 Aşii amanetului 
00:00 Hawaii 5.0 
01:00 S.W.A.T. 
02:00 Ce spun românii 
03:00 Rezidentul 
03:45 Urgențe 
04:30 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
14:45 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 
01:00 Iubirea are 
  numele tau 
03:00 Indragostiti 
  din interes (R)
04:00 Trei surori (R)
05:00 Dragoste în
  alb-negru 
06:00 Iubirea are 
  numele tau 

07:00 Starea naţiei (R)
08:00 Focus 
09:00 Teleshopping
09:15 Exclusiv VIP (R)
11:00 Teleshopping
13:00 Dragoste și 
  răzbunare
14:00 Focus 
15:30 Exclusiv VIP 
17:30 Flash 
  monden 
17:55 Sport
18:00 Focus 18 
19:15 Primii castiga - 
  quiz show 
20:00 Minele regelui 
  Solomon 
22:00 Starea naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Cu mafia 
  pe urme 
04:00 Focus (R)
05:30 Dragoste și 
  răzbunare 
06:30 Primii castiga - 
  quiz show (R)

09:00 Tradiţii de la bunica 
10:45 Destine rătăcite 
11:45 Dragostea găsește o cale 
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Baronii 
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo 
15:45 Vouă 
16:15 Baronii 
17:15 Don Matteo 
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2 
20:00 Dragostea găsește o cale 
21:00 Demonul 
22:45 Seducatori si mortali 
00:45 Fosta mea iubire 
02:30 Albumul Naţional 
04:30 Baronii 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii 

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 Hoteluri imposibile: 
  Confruntarea 
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la licitaţie 
18:00 Comori arhitecturale
  recuperate 
19:00 Cum se fabrică? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese 
21:00 Goana după aur 
22:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
23:00 Goana 
   după aur 
00:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
01:00 Indigenii din Alaska 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Goana după aur 
04:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:30 Snooker: 
  Campionatul Jucătorilor 
09:30 Snowboard: 
  CM Bakuriani 
12:30 Biatlon: CM Oberhof 
14:00 Snooker: 
  Campionatul Jucătorilor 
18:30 Ciclism: 
  Circuitul Mondial - Turul 
  Emiratelor Arabe Unite 
19:30 Ciclism: Seria Pro - 
  Turul Andaluziei
20:00 Snowboard: 
  CM Bakuriani 
20:55 Snooker: 
  Campionatul Jucătorilor 
00:30 Raliraid
01:30 Snowboard: 
  CM Bakuriani 
02:30 Ciclism: Turul Alpilor 
  Maritimi şi Varului
04:00 Snooker: 
  Campionatul Jucătorilor 

07:00 Aripi frante 
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 
23:00 40 de intrebari cu 
  Denise Rifai (R)
01:30 Știrile 
  Kanal D (R)
02:30 Casa iubirii (R)
05:00 Știrile 
  Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

07:30 Miau Crăciun 
09:15 La bloc 

11:30 Nebun după mambo 
13:30 Fiica presedintelui 
15:45 Revelația 
18:15 La bloc 
20:30 Războiul lui Connors 
22:15 Operațiunea Goliath 
00:45 Războiul lui Connors 
02:30 La Maruţă (R)
04:15 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 
  Măștile iubirii
17:00 Observator 
18:00 Prețul cel bun 
19:00 Observator 
  Sport/Meteo
20:30 America Express – 
  Drumul Aurului 
00:00 Observator 
  Sport
00:30 Hobbitul: O călătorie
  neașteptată 
03:00 Observator (R)
04:00 Mireasa (R)

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 Casa conspirativă 
02:30 Lecţii de viaţă (R)
03:15 Vorbeşte 
  lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

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

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

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

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

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

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 20 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:

28.02

23.02

PTCZ Magazin Cozia, PTCZ Uzina Rm.VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

Două
ȋntreruperi de 
scurtă durată 
în intervalul: 
08:00 - 18:00

PTCZ Nord 3ERâmnicu 
Vâlcea12:30 - 17:00

LES JT PTCZ Ostroveni 310 - circuitul 5
LES JT PTCZ Ostroveni 309 - circuitul 3
LES JT PTCZ Ostroveni 210 - circuitul 5
LES JT PTCZ Laborator Veterinar - circuitul 6

Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 17:00

28.02

09:00 - 17:00 PT 611 - str. Fermierului şi aleile aferenteCraiova

09:00 - 17:00
PT 430 - străzile: Gh. Titeica, Simion Stoilov, Popescu 
Voiteşti, Basarabia, zona blocurilor: D7, D7a, D8, D9, D10, 
D11, D12, D13, D14, D26, D26a, D26b, E7, E6A, E6B, E5

Craiova

09:00 - 17:00
PT 485 - străzile: Constantin Brâncoveanu, bld. Dacia, 
restaurant Olimp, zona blocurilor: 4a, 4b, 4c, 6a, 6b, 
10a, 10b, 5, C.T., Liceul Tehnologic George Bibescu

Craiova

09:00 - 17:00 PTA 1 Braloştiţa - circ. JT nr. 2Braloştiţa
09:00 - 17:00 PT 474 - sat Cârligei, circ. JT nr. 1Bucovăţ

09:00 - 17:00

PTA 1 Horezu Poenari, PTA 2 Horezu Poenari, PTA 
IMA Horezu Poenari, PTA 1 Valea Stanciului, PTA 2 
Valea Stanciului, PTA 1 Bârza, PTA Dispensar Uman 
Bârza, PTA Țugureşti, PTA 2 Bârza, PTA 1 Padea, PTA 2 
Padea, PTA 1 Drănic, PTA 2 Drănic, PTA Booveni.
PTA 1 Horezu Poenari, PTA 2 Horezu Poenari, PTA 
IMA Horezu Poenari, PTA 1 Valea Stanciului, PTA 2 
Valea Stanciului, PTA 1 Bârza, PTA Dispensar Uman 
Bârza, PTA Țugureşti, PTA 2 Bârza, PTA 1 Padea, PTA 2 
Padea, PTA 1 Drănic, PTA 2 Drănic, PTA Booveni
PT terţi: PTA SA Horezu Poenari, PTA Complex Valea 
Stanciului, PTA SA Valea Stanciului, PTA SA Bârza, 
PTA Orange Bârza, PTA Sol OUAI Padea, PTA OUAI 
Padea, PTA Complex Padea, PTAB Popeci Tour, PTAB 
Agrofortex, PTA 3 Zootehnie Drănic

Valea 
Stanciului, 

Drănic

PTCZ Ostroveni 5Râmnicu 
Vâlcea10:00 - 18:00

PTCZ Libertăţii 2, PTCZ Ostroveni 301, PTCZ 
Ostroveni 402

Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 17:00

PTA Frânceşti 2, PTA Frânceşti 3, PTA Mănăileşti 1, 
PTA Mănăileşti 2, PTA Genuneni 1, PTA Genuneni 2, 
PTA Negreni

Frânceşti09:00 - 17:00

PTA Şerbăneasa 1Nicolae 
Bălcescu09:00 - 13:00

PTA IAS MilcoiuMilcoiu14:00 - 17:00
LEA JT PTA Vaideeni 4 - circuitul 3Vaideeni09:00 - 17:00

PTCZ Nord 7Râmnicu 
Vâlcea13:00 - 17:00

Cazierul judiciar se obţine gratuit de pe 
Ghişeul.ro

Românii care doresc să îşi obţină 
cazierul judiciar o pot face în mod 
gratuit pe platforma Ghiseul.ro, 
precizează ministrul Digitalizării, 
Sebastian Burduja. El a făcut această 
menţiune în contextul în care există 
un site privat care percepe taxe 
pentru eliberarea acestui document.

„Acum, în mod gratuit, orice 
cetăţean care are un cont pe Ghiserul.
ro sau care îşi face cont pe hubul 
Ministerului de Afaceri Interne poate 
să îşi elibereze acest cazier judiciar 
online. Prin câteva clickuri scoateţi 
cazierul judiciar 24 de ore din 24, 
şapte zile din şapte. Nu mai depindem 
de funcţionari de la ghişeu. (…) Piaţa 

a încercat să rezolve problema. Nişte 
băieţi foarte creativi făcuseră un site, 
nimic ilegal, iau un fel de procură, se 
duc, bat la ghişeu şi scot ei cazierul şi 
ţi-l trimit. Când cauţi pe motoarele de 
căutare cazier judiciar online, băieţii 
ăştia sunt primul link şi costă 300-500 
de lei să ţi-l eliberezi. Drept pentru 
care reacţia la procesul nostru de 
digitalizare a cazierului care repet, e 
gratuit, este…«cum e digital cazierul 
că mă costă bani». Oamenii intrau 
pe acel site care e privat şi aveau 
impresia că acela este cazierul judiciar 
online”, a spus Sebastian Burduja.
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PUBLICAȚIE DE VÂNZARE SILITĂ IMOBIL (ÎN EXTRAS) LA 
LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU termen I întocmită în data de 13.02.2023

Noi, B.E.J.A. Talpă Neacșu-Cristian Florian și Terpovici Laurențiu 
Bogdan, cu sediul în Craiova, str. România Muncitoare, nr. 15, jud. Dolj, 
prin Executor judecătoresc, Terpovici Laurențiu Bogdan,

În conformitate cu dispozițiile art. 838 alin. (1) Cod Procedură Civilă, 
aducem la cunoștință generală că, în data de 16.03.2023, orele 12:00, 
va avea loc la adresa din Craiova, str. România Muncitoare, nr. 15, jud. 
Dolj, vânzarea la licitație publică a imobilului, proprietatea debitorului 
MACIUCA DUMITRU - DECEDAT, PRIN AVOCAT VLADOIANU DIANA ÎN 
CALITATE DE CURATOR SPECIAL AL DEBITORULUI DEFUNCT, compus 
din teren extravilan, situat în comuna Castranova, T 191, P 124, LOT 
1, jud. Dolj, în suprafață de 3.742 m.p., având număr cadastral 33278, 
înscris în cartea funciară numărul 33278 a localității Castranova, jud. Dolj, 
descris prin procesul verbal de situație din data de 01.03.2022, la cererea 
creditorului GAGIU DUMITRU, cu domiciliul în Comuna Castranova, str. 
Preot Constantin Pisica, nr. 11, județul Dolj în temeiul titlurilor executorii 
reprezentate de Sentință civilă nr. 6287 din 06.06.2018 data de Judecatoria 
Craiova in dos. nr. 15554/215/2017 și încheierile executorului judecătoresc.

Prețul de începere al licitației publice pentru termen I este de 6.230,00 
Lei și reprezintă 100,00% din prețul fixat prin încheiere (6.230,00 Lei), 
imobilul fiind evaluat prin raportul de expertiză nr. 12/2023/30.11.-0001 
realizat de expertul GHEORGHE MARIUS. Dacă nu se obține prețul de 
începere al licitației vânzarea se va amâna la un alt termen.

Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu 
dispozițiile art. 839 Cod Procedură Civilă și afișată la sediul executorului 
judecătoresc, la locul ținerii licitației, transmisă în vederea afișării la sediul 
Judecătoriei Craiova, la sediul Primăriei Castranova și la locul unde se află 
imobilul, depunându-se în acest sens procesele verbale privind afișarea 
publicației la dosarul execuțional.

Potrivit art. 839 alin. (4) Cod Procedură Civilă, publicații de vânzare în 
extras se vor face și într-un ziar local.

De asemenea, în condițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/2000, 
republicată, publicitatea vânzării imobiliare s-a făcut și prin intermediul 
Registrului electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării 
silite ținut de Uniunea Națională www.registru.unejr.ro, a Executorilor 
Judecătorești, respectiv Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra 
imobilului urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei 
stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmarit silit sa 
se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra 
lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de 
cumpărare.

Potrivit dispoziţiilor art. 839 alin. 1 lit. l) Cod Procedură Civilă, 
ofertanţii trebuie să consemneze în contul RO42BREL0002000488820101 
deschis în Lei la LIBRA INTERNET BANK CRAIOVA, cont de consemnări 
la dispoziţia B.E.J.A. Talpă Neacșu-Cristian Florian și Terpovici Laurențiu 
Bogdan, o garanţie de participare de cel putin 10% din preţul de pornire 
a licitaţiei imobilului si sa depuna dovada consemnarii garantiei de 
participare in original, impreuna cu oferta de cumparare, la executorul 
judecatoresc.

În conformitate cu prevederile art. 844 Cod Procedură Civilă termenul 
limită pentru depunerea ofertei de cumparare însoțite de dovada 
consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de 
cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi 
depuse inclusiv în ziua licitației.

Totodata, ofertantii persoane fizice, vor avea obligatia de a depune si 
copie de pe B.I/C.I, iar in cazul ofertantilor persoane juridice si copie de 
pe certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si de pe certificatul 
de inregistrare fiscala.

În conformitate cu dispoziţiile art. 844 alin. 2 Cod Procedură Civilă, 
creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii 
unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de 
participare.

Executor judecătoresc,
Terpovici Laurențiu Bogdan

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE SILITĂ IMOBIL (ÎN EXTRAS) LA LICITAȚIE 
PUBLICĂ PENTRU termen I întocmită în data de 13.02.2023

Noi, B.E.J.A. Talpă Neacșu-Cristian Florian și Terpovici Laurențiu Bogdan, 
cu sediul în Craiova, str. România Muncitoare, nr. 15, jud. Dolj, prin Executor 
judecătoresc, Terpovici Laurențiu Bogdan,

În conformitate cu dispozițiile art. 838 alin. (1) Cod Procedură Civilă, 
aducem la cunoștință generală că, în data de 16.03.2023, orele 13:00, va 
avea loc la adresa din Craiova, str. România Muncitoare, nr. 15, jud. Dolj, 
vânzarea la licitație publică a imobilului, proprietatea debitorului MACIUCA 
DUMITRU - DECEDAT, PRIN AVOCAT VLADOIANU DIANA ÎN CALITATE 
DE CURATOR SPECIAL AL DEBITORULUI DEFUNCT, compus din teren 
extravilan in suprafata de 3.875 m.p., situat în comuna Castranova, T 186, 
P 53, LOT 1, jud. Dolj, având număr cadastral 33883, înscris în cartea 
funciară numărul 33883 a localității Castranova, jud. Dolj , descris prin 
procesul verbal de situație din data de 01.03.2022, la cererea creditorului 
GAGIU DUMITRU, cu domiciliul în Comuna Castranova, str. Preot Constantin 
Pisica, nr. 11, județul Dolj în temeiul titlurilor executorii reprezentate de 
Sentință civilă nr. 6287 din 06.06.2018 data de Judecatoria Craiova in dos. 
nr. 15554/215/2017 și încheierile executorului judecătoresc.

Prețul de începere al licitației publice pentru termen I este de 6.420,00 
Lei și reprezintă 100,00% din prețul fixat prin încheiere (6.420,00 Lei), 
imobilul fiind evaluat prin raportul de expertiză nr. 12/2023 realizat de 
expertul GHEORGHE MARIUS. Dacă nu se obține prețul de începere al 
licitației vânzarea se va amâna la un alt termen.

Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu 
dispozițiile art. 839 Cod Procedură Civilă și afișată la sediul executorului 
judecătoresc, la locul ținerii licitației, transmisă în vederea afișării la sediul 
Judecătoriei Craiova, la sediul Primăriei Castranova și la locul unde se află 
imobilul, depunându-se în acest sens procesele verbale privind afișarea 
publicației la dosarul execuțional.

Potrivit art. 839 alin. (4) Cod Procedură Civilă, publicații de vânzare în 
extras se vor face și într-un ziar local.

De asemenea, în condițiile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/2000, 
republicată, publicitatea vânzării imobiliare s-a făcut și prin intermediul 
Registrului electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării 
silite ținut de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, respectiv 
www.unejr.ro.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l 
anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul urmarit silit sa 
se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra 
lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de 
cumpărare.

Potrivit dispoziţiilor art. 839 alin. 1 lit. l) Cod Procedură Civilă, ofertanţii 
trebuie să consemneze în contul RO42BREL0002000488820101 deschis în 
Lei la LIBRA INTERNET BANK CRAIOVA, cont de consemnări la dispoziţia 
B.E.J.A. Talpă Neacșu-Cristian Florian și Terpovici

Laurențiu Bogdan, o garanţie de participare de cel putin 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei imobilului si sa depuna dovada consemnarii 
garantiei de participare in original, impreuna cu oferta de cumparare, la 
executorul judecatoresc.

În conformitate cu prevederile art. 844 Cod Procedură Civilă termenul 
limită pentru depunerea ofertei de cumparare însoțite de dovada 
consemnării este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de 
cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi 
depuse inclusiv în ziua licitației.

Totodata, ofertantii persoane fizice, vor avea obligatia de a depune si 
copie de pe B.I/C.I, iar in cazul ofertantilor persoane juridice si copie de 
pe certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si de pe certificatul 
de inregistrare fiscala.

În conformitate cu dispoziţiile art. 844 alin. 2 Cod Procedură Civilă, 
creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii 
unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de 
participare.

Executor judecătoresc,
Terpovici Laurențiu Bogdan
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Stejarii pierd cu Portugalia și joacă 
semifinala REC2023 în Georgia

Naționala de rugby a României 
a pierdut duminică seara ultimul 
meci din Grupa B a Rugby Europe 
Championship, fi ind învinsă la 
Lisabona, de Portugalia cu 38-20 
(14-10). Stejarii termină astfel pe 
locul 2 în grupă urmând să dispute 
semifinala competiției pe terenul 
câștigătoarei Grupei A, Georgia. 
Partida va avea loc în weekendul 4-5 
martie.

România a început în forță meciul 
disputat la Lisabona, deschizând 
scorul imediat după fluierul de 
începere. Taylor Gontineac a rezistat 
la mai multe placaje și a sprintat spre 
terenul de țintă, plonjând în eseu. Paul 
Popoaia a transformat pentru 7-0. Os 
Lobos au venit imediat cu egalarea, 
centrul Pedro Bettencourt reușind 
la rându-i o cursă spectaculoasă, 
încercarea lui fiind transformată de 
Nuno Sousa, 7-7.

Stejarii pun presiune, atacă și obțin 
o lovitură de pedeapsă transformată 
de Popoaia, care readuce echipa 
pentru a doua oară la conducere, 
10-7.

Lusitanii mută jocul în 22-ul 
nostru, alternând acțiunile pachetului 
de înaintare cu cele ale treisferturilor, 
balonul ajunge în terenul nostru de 
țintă și Jose Madeira pune mâna pe 
acesta, arbitrul întâlnirii acordând 
încercare. Sousa transformă și 
gazdele trec pentru prima dată în 
avantaj, 14-10.

În minutul 16, Jason Tomane 
primește un cartonaș galben pentru 
un placaj înalt la Rodrigo Marta. În 
ciuda faptului că România a rămas în 
inferioritate numerică, cei care atacă 
și pun presiune sunt Stejarii care 
mută jocul în 22-ul lusitan. Apărarea 
bună a gazdelor face însă ca tabela 
să rămână neschimbată. Înainte de 
intrarea la vestiare, jucătorii lui Eugen 
Apjok au șansa de a culca din nou 
balonul în terenul de țintă, însă pasa 
de la Ovidiu Cojocaru la Florian Roșu 
este considerată înainte de centralul 
partidei, eseul fiind anulat, 14-10, 
scorul pauzei.

Portugalia revine în forță de la 
vestiare și își mărește avantajul, Sousa 
transformând o lovitură de pedeapsă, 
17-10. Două minute mai târziu, este 
rândul gazdelor să rămână timp de 
10 minute în 14 jucători, după ce 
Steevy Cerqueira vede cartonașul 
galben după un placaj înalt la Nicolas 

Onuțu. De asemenea, momentul este 
sancționat și cu lovitură de pedeapsă, 
Ionel Melinte transformând pentru 
17-13. Os Lobos atacă, caută breșele 
în apărarea Stejarilor și obțin o 
tușă în 22-ul nostru. Jose Madeira 
reușește al doilea său eseu, după 
ce singur, prin spatele molului, 
culcă balonul în terenul de țintă. 
Sousa transformă pentru 24-13. În 
minutul 59, căpitanul Jose Lima îl 
deschide foarte bine pe Pedro Lucas 
care marchează un nou eseu, Sousa 
transformă pentru 31-13.

România nu renunță la luptă și 
se apropie de 22-ul lusitan, printr-o 
tușă. Stejarii forțează eseul prin 
molul de margine, Alin Conache 
scoate pentru Cristi Chirica care 
marchează, iar Melinte transformă 
pentru 31-20. Câteva minute mai 
târziu, Onuțu reușește o intercepție, 
după care urmează o lovitură de 
pedeapsă pe care o jucăm în tușă. 
Molul de margine nu reușește însă 
să câștige teren și după mai multe 
puncte de fixare, gazdele reușesc 
să recupereze balonul, anihilând 
acțiunea României.

Pe finalul partidei Sousa are șansa 
să mărească ecartul, însă balonul 

trimis din lovitura de pedeapsă 
nu trece printre buturi. Portugalia 
închide meciul cu un nou eseu, Diogo 
Hasse concretizând acțiunea molului. 
Sousa închide tabela, 38-20.

Portugalia termină astfel pe 
primul loc în Grupa B, urmată de 
România, în timp ce în Grupa A, 
Georgia care a învins la Torrelavega, 
Spania, cu 41-3, este pe primul loc, 
secondată de iberici.

Semifinalele sunt programate în 
weekendul 4-5 martie, pe terenul 
câștigătoarelor grupelor, astfel: 
Georgia - România și Portugalia - 
Spania.

Finalele locurilor 1-4 au loc în 
Spania, la Bandajoz pe 19 martie.

Portugalia: 1. David Costa, 2. 
Lionel Campergue, 3. Anthony Alves, 
4. José Madeira, 5. Steevy Cerqueira, 
6. Joao Granate, 7. Nicolas Martins, 8. 
Thibault De Freitas, 9. Pedro Lucas, 
10. Jeronimo Portela, 11. Rodrigo 
Marta, 12. Pedro Bettencourt, 13. 
Jose Lima (C), 14. Vincent Pinto, 15. 
Nuno Sousa. Rezerve: 16. Antonio 
Santos, 17. Duarte Diniz, 18. Diogo 
Hasse, 19. José Rebelo, 20. Rafael 
Simões, 21. João Belo, 22. Raffaele 
Storti, 23. Simao Bento. Antrenor: 

Patrice Lagisquet.
România: 1. Alexandru Savin 

(CSA Steaua), 2. Ovidiu Cojocaru (CS 
Dinamo), 3. Thomas Crețu (Stade 
Francais), 4. Adrian Moțoc (Biarritz) 
(C), 5. Marius Antonescu (Bourg en 
Bresse), 6. Florian Roșu (CSM Știința 
Baia Mare), 7. Vlad Neculau (SCM 
USV Timișoara), 8. Cristi Chirica 
(RC Hyeres Carqueiranne La Crau), 
9. Alexandru Țiglă (CSM Știința 
Baia Mare), 10. Hinckley Vaovasa 
(CSA Steaua), 11. Nicolas Onuțu 
(CS Vienne), 12. Taylor Gontineac 
(Rouen), 13. Jason Tomane (CSM 
Știința Baia Mare), 14. Marius 
Simionescu (SCM USV Timișoara), 15. 
Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare).  
Rezerve: 16.Tudor Butnariu (CSA 
Steaua), 17. Ciprian Chiriac (SCM 
USV Timișoara), 18. Costel Burțilă 
(RC Hyeres Carqueiranne La Crau), 
19. Marius Iftimiciuc (Perigueux), 
20. Robert Irimescu (Rugby Club 
United New York), 21. Alin Conache 
(SCM USV Timișoara), 22. Gabriel 
Pop (CS Dinamo), 23. Ionel Melinte 
(RC Hyeres Carqueiranne La Crau). 
Antrenor: Eugen Apjok.

Sursa: rugbyromania.ro
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FCSB - CSU Craiova 1-1. Oltenii au avut 
noroc chior

CSU Craiova a scos un punct 
norocos, pe Arena Națională. Oltenii 
au încheiat meciul cu FCSB la egalitate, 
scor 1-1. Gazdele au marcat în primul 
minut, prin Edjouma. Trupa din Bănie 
s-a chinuit aproape tot meciul să 
restabilească egalitatea, dar nu au 
reușit decât în prelungirile partidei.

Trimis în teren după pauză, Elvir 
Koljic a reluat cu capul pe spate după 
un corner, iar mingea, ricoșată din 
Tamm, intră în poarta lui Târnovanu. 
A fost o reușită norocoasă, ținând 
cont de felul în care atacantul bosniac 
a înscris. Cu acest punct, craiovenii 

au prea multe de făcut, dar cel 
mai important pentru ei este faptul 
că adversarii din Capitală nu s-au 
distanțat în clasament.

FCSB: Târnovanu - Sorescu, 
Cristea, Tamm, Radunovic - Edjouma, 
Șut, Oct. Popescu - Cordea, Miculescu, 
Fl. Coman. Rezerve: An. Vlad, Crețu, 
Dawa, Haruț, Omrani, Nikolov, Oaidă, 
Pantea, Radaslavescu. Antrenor: 
Mihai Pintilii.

CSU Craiova: L. Popescu - Vătăjelu, 
Zajkov, R. Silva, Ndong - Mateiu, Al. 
Crețu - Cîmpanu, Ișfan, A. Ivan - 
Markovic. Rezerve: Lazar, Vlădoiu, 
Mitrea, Găman, Sala, Roguljic, 
Rivaldinho, Koljic. Antrenor: Eugen 
Neagoe.

Neagoe, mulțumit de egalul cu FCSB: „Mi se pare corect”
Eugen Neagoe a avut încă un meci 

după cel cu FCSB. La finalul partidei, 
antrenorul a ținut să-l taxeze pe arbitru, 
dar și pe cei care au decis ca Edjouma să 
joace împotriva trupei din Bănie.

„A trebuit să alergăm pentru goluri, 
nu mi-am dorit acest lucru la începutul 
meciului, știam că o să facă pressing în 
primele minute. Edjouma nu trebuia să 
fie pe teren în această seară, am fi putut 
pleca cu cele trei puncte astă seară, dar 
acest rezultat reflectă realitatea din teren. 
Noi inventăm regulamente, dacă vrem 
dăm roșu. Acest fault nu a fost de roșu. 
I-am zis (n.r. - arbitrului Adrian Cojocaru) 
«Ce ești așa disperat să dai roșu?»”, a 
explicat Eugen Neagoe.

Tehnicianul alb-albaștrilor s-a declarat 
mulțumit de egalul obținut. Acesta și-a 
felicitat elevii pentru atitudinea pe care 
au avut-o în teren, chiar dacă și-ar fi dorit 
un start de meci puțin mai bun.

„Am început jocul foarte prost în 
primul minut, am pierdut mingea și nu 
trebuia să facem această greșeală. Sunt 
mulțumit de atitudinea jucătorilor, au fost 
optimiști, au avut încredere în ei. FCSB 
este o echipă reactivă, știam acest lucru, 
nu voiam să intrăm în jocul lor, dar din 
păcate asta s-a întâmplat. Acest rezultat 
de egalitate mi se pare corect, îi felicit pe 
băieți pentru agresivitate și atitudine”, a 
mai declarat antrenorul Craiovei.

Jucătorii de la CSU prind încredere: 
„Se va juca până la ultimul meci”
Egalul cu FCSB le dă încredere 

fotbaliștilor de la CSU Craiova. Aceștia 
nu se gândesc la titlu, încă, dar sunt 

conștienți de faptul că au șansa lor. Alex 
Mateiu s-a declarat mulțumit de remiza 
obținută în Capitală, chiar dacă s-a 
învinovățit pentru golul primit de trupa 
din Bănie.

„Un meci echilibrat, un meci frumos. 
Astea-s meciurile cu FCSB și cu Farul. 
Sunt cele mai frumoase meciuri, iese un 
spectacol frumos. Cred că am dominat 
noi mai mult, dar și ei au avut 1-0 din 
primul minut. A început de la mine, am 
greșit, deși știam că sunt periculoși în 
zona centrală, că fac un pressing avansat. 
E greșeala mea, nu se face așa ceva! Bine 
că m-au salvat colegii și plecăm cât de cât 
fericiți de aici. Să începi așa în deplasare 
la FCSB e penibil, dar bine că am scos un 
punct”, a spus Mateiu.

Și Alexandru Crețu s-a simțit vinovat, 
pentru că l-a scăpat din marcaj pe 
Edjouma, la faza golului: „Am luat un 
punct în seara asta. După cum s-a văzut, 
am întâlnit o echipă talentată. Am luptat 
până în ultimul minut, iar rezultatul ne 
dă încredere pentru etapele viitoare. Am 
bătut campioana runda trecută, acum am 
făcut egal, se putea și mai bine. Nu cred 
că e lipsă de concentrare, sunt momente 
când greșim, suntem oameni. Chiar eu 
l-am pierdut pe Edjouma la gol, era omul 
meu. E vorba de speranță și de a te lupta 
până la final. Cred că din ultimii 5 ani 
este cel mai strâns campionat și se va 
juca până la ultimul meci. Îmi pare rău 
că avem fluctuații de formă. Nu știu dacă 
ne-am revenit, cred că și astăzi puteam 
să jucăm mult mai bine”, a explicat 
Alexandru Crețu.

Elvir Koljic a mărturisit la finalul 

partidei că speră să aibă evoluții din 
ce în ce mai bune. Bosniacul a ținut să 
îi laude pe jucătorii de la FCSB pentru 
prestația lor.

„Vreau să joc cât mai bine la fiecare 
meci. Golul vine, a venit și azi și sper să 
vină în continuare. FCSB e o echipă foarte 
bună, jucătorii au calitate. S-a întâmplat 

la o fază fixă. După gol, am intrat foarte 
bine în meci. E un punct important. 
Echipa a trecut printr-o perioadă mai 
slabă. Sper să facem mai multe puncte, 
pentru că jucăm bine. Ăsta este fotbalul. 
Sper că am revenit și sper să facem 
puncte și în deplasare”, a declarat Koljic.


