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Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   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 Novel, PTA Vâlcea MG, PTCZ Marmur Art, PTCZ 
Textila, PTCZ Total Protect SRL, PTA Zonă Loctrans, 
PTCZ Dacia Service, PTSol SC D&S Textila, PTA 
Articus 

Slatina09:00 - 17:00

01.03 Celulă 20 kV Trafo-PTAB Plevnei – str. PlevneiSlatina08:00 - 16:00

CTI 20 kV T1 PTCZ Tricotaje - străzile: Traian, 
Vornicu Ureche)Caracal08:00 - 16:00

Trafo 3 PTCZ Tricotaje - străzile:Traian, Vornicu 
Ureche)Caracal08:00 - 16:00

PTA 1 Corcu, circuit 1Corbu10:00 - 17:00
PTA Moară Topana, circuit 1Topana08:45 - 15:30

24.02

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

Slatina08:00 - 12:00

Trafo 1 PTCZ 20 Crisan III străzile: Toamnei, 
Textilistului

Slatina12:00 - 16:00

PTA SI SRPP 9Vădastra08:00 - 12:00

PTA CAP ColibaşiStrejeşti, 
sat 

Colibaşi

09:00 - 17:00

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

Traian09:00 - 17:00

Se extinde rețeaua de gaze din 
Râureni - Stolniceni

Zona Râureni - Stolniceni va 
beneficia în 2023 de extinderea rețelei 
de alimentare cu gaze naturale, un 
proiect finanțat prin Planul Național 
de Redresare şi Reziliență, al cărui 
contract de proiectare şi execuție a 
fost semnat luna trecută şi care se 
află în prezent în faza de proiectare 
şi de obținere a avizelor necesare; 
se estimează că lucrările la această 
investiție ce va afecta 56 de străzi 
cu o lungime de aproximativ 36 de 
kilometri vor debuta în vara acestui 
an.

Potrivit reprezentanților Primăriei 
Râmnicului, un alt proiect ce se 
va concretiza începând din cursul 
acestui an în zona Râureni este cel 
care vizează amenajarea cu dale 
elastice a trecerii la nivel cu calea 
ferată de pe strada Drumul Gării 
(capătul dinspre Est) şi îmbunătățirea 
semnificativă inclusiv a accesului spre 
şi dinspre firma Boromir. Investiția, 
a cărei Documentație de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții (DALI) a fost 
aprobată prin HCL nr. 64/2021, era 
propusă inițial prin HCL nr. 235/2021 

în cadrul Programului Național de 
Investiții „Anghel Saligny”, însă nu 
a primit finanțarea necesară şi ca 
urmare a fost prinsă în bugetul 
local pe anul în curs. Conform DALI, 
amenajarea trecerii la nivel cu calea 
ferată urmează a se executa pe o 
lungime de 21,6 m, utilizându-se dale 
elastice după modelul celorlalte treceri 
amenajate de Primăria Municipiului 
Râmnicu Vâlcea în ultimii ani (pe 
strada Gib Mihăescu, pe strada Mihai 
Eminescu, pe bd. Nicolae Bălcescu şi 
pe strada Copăcelu), ceea ce, alături 
de alte lucrări de reabilitare aferente, 
va uşura semnificativ traficul auto în 
zonă.

În ceea ce priveşte trotuarele, 
după ce un proiect al Municipalității 
ce viza amenajarea de căi pietonale 
şi de piste de biciclete în zona de Sud 
a Râmnicului nu a prins finanțare 
din cauza distanțelor foarte lungi 
implicate (şi implicit a valorii totale 
mari), s-a luat decizia amenajării 
unor trotuare şi a rigolelor adiacente 
prin bugetare locală: lucrările sunt 
executate de Direcția Administrării 
Domeniului Public şi se vor derula 
pe o lungime de peste 5 kilometri pe 
străzile Râureni şi Stolniceni, pe întreg 
parcursul sezonului cald al acestui an.
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Tinerii din România și alte două țări au 
făcut pâine, la Bucovăț

Asociația pentru Tineri Streets 
implementează pro iectu l  Our 
Daily Bread. Scopul acestuia este 
promovarea tradițiilor și a obiceiurilor 
legate de pâine în rândul tinerilor 
români, georgieni și greci.

Astfel că, românii împreună cu 
tinerii din cele două țări au pus osul 
la treabă și au preparat pâine, la 
Bucovăț. Principala activitate are loc 
în această comună, în perioada 16 - 
24 februarie 2023.

Tinerii participă la sesiuni de 
informare, dezbateri, ateliere de făcut 
pâine, workshop-uri, vizite la muzee și 
case tradiționale, activități culturale. 
Grupul țintă e format din 30 de tineri 
cu vârsta între 18 și 26 de ani, din 
România, Georgia și Grecia.

„Importanța cunoașterii valorilor 
identitare, la nivel individual, comunitar 
și național este fundamentală pentru 
ca tinerii să înțeleagă și consacreze 
locul lor în lume.

Tradițiile însumează întreaga istorie 

a unui popor, oglindind modul de viață 
al oamenilor de-a lungul vremurilor, 
cu obiceiuri și meșteșuguri prin care 
ei își asigurau hrana și exprimând în 
forma imaginilor artistice necazurile 
și bucuriile, dragostea de țară și 
năzuința spre libertate și lumină.

Pâinea este simbol esențial al vieții 
și al hranei, generează industrie și 
progres. Valențele sacre ale pâinii au 
fost transmise în tradițiile populare 
din Grecia, Georgia și România, 
locuitorii satelor din aceste țări 
având un comportament aparte în 
fața pâinii proaspete pusă pe masă. 
Produsele de panificație însoțesc 
marile sărbători din lumea satului și 
marile evenimente din viața omului - 
nașterea, nunta și moartea.

Prin acest proiect ne propunem 
creșterea nivelului de cunoștințe 
despre tradițiile și obiceiurile legate 
de pâine și industria de panificație în 
rândul tinerilor. De asemenea, ei își 
vor dezvolta competențe lingvistice, 
oratorice, civice, antreprenoriale, 
interpersonale și interculturale”, 
t ransmi te  Lăzărescu  Dor ina , 
președintele asociației.

Activitățile îi ajută pe tineri să 
își dezvolte competentele necesare 
pentru păstrarea și valorificarea 
tradițiilor și obiceiurilor legate de 
pâine. Ei vor conștientiza importanța 
culturilor tradiționale georgiene, 
grecești și românești în cadrul culturii 
populare europene.

Vor înțelege rolul pe care tradițiile 
și obiceiurile îl au în educația culturală 
a tinerilor, vor ști să evalueze cu 
obiectivitate propria cultură și alte 

culturi, vor conștientiza propria 
identitate culturală națională prin 
interacțiunea cu alte culturi.

Aceștia își vor dezvolta atitudini 
proactive - toleranța, respectul, 
empatia, încrederea în sine și colegi, 
vor conștientiza importanța metodelor 
nonformale în cadrul activităților de 
învățare și vor fi capabile să le aplice 
în alte proiecte.

Proiectul Our Daily Bread este 
finanțat de Uniunea Europeană.

EVENIMENT | Doljean 
urmărit internațional, 

prins în Valea Stanciului
Un tânăr de 28 de ani, urmărit 

internațional, a fost depistat de 
polițiștii doljeni. Față de acesta, 
autoritățile judiciare din Germania au 
emis mandat european de arestare 
pentru comiterea pe teritoriul acestui 
stat a mai multor infracţiuni de furt 
calificat.

„Luni, 20 februarie, polițiști ai 
Serviciului de Investigații Criminale 
din cadrul Inspectoratului de Poliție 
Județean Dolj, cu sprijinul polițiștilor 
din cadrul Poliției Oraşului Segarcea, 
au depistat, în comuna Valea 
Stanciului, un tânăr de 28 de ani, din 
localitate, urmărit internațional.

Tot în cursul zilei de 20 februarie, 
polițiști ai Serviciului de Investigații 
Criminale, cu sprijinul polițiștilor 
din cadrul Secţiei nr.3 Poliţie Rurală 
Bucovăţ, au depistat, în comuna 
Sălcuţa, un bărbat de 35 de ani, din 
localitate, urmărit internațional.

Față de acesta, autorități le 

judiciare din Marea Britanie au emis 
o cerere de arestare provizorie pentru 
comiterea pe teritoriul acestui stat 
a infracţiunii de trafic de migranţi”, 
potrivit IPJ Dolj.

Cei doi bărbaţi au fost prezentaţi 
Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Craiova care a emis ordonanțe 
de reținere, pentru 24 de ore, fiind 
introduşi în Centrul de Reținere 
și Arestare Preventivă din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean 
Dolj.

Claudia GROSU
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	 Preşedintele	Consiliului	Judeţean	Dolj,
	 în	temeiul	art.	179	alin.	(1)	și	alin.(2)	lit.b),	art.182	alin.(1)	și	art.	196	alin.(1)	lit.b)	din	Ordonanța	de	Urgență	a	Guvernului	nr.57/2019	privind	

Codul	administrativ,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,

D I S P U N E:

 Art.1.	Se	convoacă	Consiliul	Judeţean	Dolj	în	ședință	extraordinară,	în	data	de	24.02.2023,	ora	14.00	în	sistem	on-line,	folosind	platforma	
Zoom.

      Art.2.	Proiectul	ordinii	de	zi	a	ședinței	extraordinare	a	Consiliului	Județean	Dolj	din	data	de	24	februarie	2023	este	înscris	în	anexa	care	face	
parte	integrantă	din	prezenta	dispoziție.

 Art.3.	Materialele	înscrise	pe	proiectul	ordinii	de	zi	vor	fi	afișate	pe	pagina	oficială	de	internet	a	Consiliului	Județean	Dolj	și	vor	intra	în	analiza,	
dezbaterea	și	avizarea	comisiilor	de	specialitate	ale	consiliului	județean.

 Art.4.	Consilierii	județeni	pot	formula	și	depune	amendamente	asupra	proiectelor	de	hotărâri	în	conformitate	cu	art.179	alin.(6),	art.134	alin.
(5)	lit.	f)	din	O.U.G.	nr.57/2019	privind	Codul	administrativ,	cu	modificările	și	completările	ulterioare.

 Art.5.	Cu	aducerea	la	îndeplinire	a	prezentei	dispoziţii	se	însărcinează	Direcţia	Juridică	Administraţie	Locală,	Secretariat.

           NR. 79                                                       Emisă astăzi, 21.02.2023 

   P R E Ş E D I N T E             CONTRASEMNEAZĂ                               
                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
   DORIN-COSMIN VASILE
          CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

                         
        Anexă la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dolj  nr.79/2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Dolj

din data de 24 februarie 2023

1.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	modificării	statului	de	funcții	pentru	Spitalul	de	Pneumoftiziologie	Leamna	(comisia	nr.4	și	comisia	nr.5)
2.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	modificării	statului	de	funcții	pentru	Unitatea	de	Asistență	Medico-Socială	Plenița	(comisia	nr.4	și	comisia	

nr.5)
3.	 Proiect	de	hotărâre	privind	înființarea	Comitetului	pentru	accelerarea	procesului	de	dezinstituționalizare	și	de	prevenire	a	instituționalizării	

persoanelor	adulte	cu	dizabilități	la	nivelul	județului	Dolj	precum	și	aprobarea	Regulamentului	de	organizare	și	funcționare	al	acestuia	(comisia	nr.6)
4.	 Proiect	de	hotărâre	privind	actualizarea	tarifului	de	exercitare	a	dreptului	de	acces	și	prelungirea	duratei	contractelor	de	exercitare	a	dreptului	

de	acces	al	societăților	TELEKOM	ROMÂNIA	MOBILE	COMMUNCICATIONS	S.A.	și	VANTAGE	TOWERS	S.R.L.	pe	imobilul	situat	în	Municipiul	Craiova,	
Str.	Tabaci	Nr.1,	aflat	în	proprietatea	publică	a	Județului	Dolj	și	în	administrarea	Spitalului	Clinic	Județean	de	Urgență	Craiova	(comisia	nr.1)
5.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	solicitării	trecerii	unor	imobile-teren,	situate	pe	teritoriul	administrativ	al	localității	Coșoveni,	din	domeniul	

public	al	statului	și	din	administrarea	Ministerului	Justiției	în	domeniul	public	al	Unității	Administrativ	Teritoriale	Județul	Dolj	(comisia	nr.1)
6.	 Proiect	de	hotărâre	privind	includerea	în	inventarul	bunurilor	care	aparțin	domeniului	public	al	județului	Dolj	a	unui	teren,	situat	în	comuna	

Ghindeni,	județul	Dolj	(comisia	nr.1)
7.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	Proiectului	”Campus	Regional	Oltenia	pentru	Învățământul	Dual”	(comisia	nr.4)
8.	 Proiect	de	hotărâre	privind	darea	 în	folosință	gratuită,	pe	termen	limitat,	a	unui	autoturism	de	teren	achiziționat	 în	cadrul	 implementării	

proiectului	”Revizuirea	Planului	de	management	al	Ariilor	Naturale	Protejate	ROSCI0045	Coridorul	Jiului,	ROSPA0023	Confluența	Jiu-Dunăre,	ROSPA0010	
Bistreț	și	Rezervațiile	Naturale	Locul	Fosilifer	Drănic-2391	și	Pădurea	Zăval-IV.33”	(comisia	nr.1	și	comisia	nr.2)
9.	 Proiect	de	hotărâre	privind	aprobarea	actualizării	”Programului	de	transport	public	rutier	de	persoane	prin	curse	regulate	în	trafic	județean”	

(comisia	nr.3)
10.	 Proiect	de	hotărâre	privind	modificarea	arondării	actuale	a	activităților	de	evidență	a	persoanelor	pentru	localitatea	Secu	(comisia	nr.3)
11.	 Proiect	de	hotărâre	privind	modificarea	arondării	actuale	a	activităților	de	evidență	a	persoanelor	pentru	localitatea	Călărași	(comisia	nr.3)

CONSILIUL	JUDEȚEAN	DOLJ
PREŞEDINTE

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea Consiliului Județean Dolj în ședință extraordinară
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Primarul Orșovei, condamnat la închisoare 
cu suspendare pentru delapidare

P r i m a r u l  O r ș o v e i  a  f o s t 
condamnat la doi ani şi opt luni de 
închisoare pentru delapidare. Decizia 
Tribunalului Mehedinți nu este însă 
definitivă, putând fi atacată la instanța 
superioară, respectiv la Curtea de 
Apel Craiova.

Instanța de judecată a hotărât 
condamnarea la închisoare 2 ani și 8 
luni cu suspendare a primarului din 
Orşova, efectuarea muncii în folosul 
comunității și interzicerea de a ocupa 
sau candida pentru o funcție publică 
timp de 4 ani.

Edilul a decontat, în anul 2018, 
două ordine de deplasare fictive și a 
folosit banii pentru a se deplasa cu 
propriul autoturism la Timișoara la 
revizie. A plecat la Timișoara pentru 
a-și repara bolidul, dar a decontat o 
falsă deplasare în interes de serviciu 
la Iași.

Dosarul vizează modul în care s-au 
făcut două decontări ale primarului 

Marius Stoica pentru Orşova - Iaşi 
și retur care implică transportul şi 
cazarea, scrie actualmehedinti.ro

Totul a plecat de la o sesizare 
formulată pe data de 20 februarie 
2018 către Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Orșova, în care se arăta 
faptul că primarul Stoica Marius 
Simion ar fi decontat fictiv suma de 
aproximativ 1.200 de lei, pe baza 

unor ordine de deplasare false.
Pe 3 aprilie 2018, un alt denunț 

semnala aceleași infracțiuni atașând 
la dosar și documentele justificative: 
două ordine de deplasare din 
26.06.2017 și 13.12.2017 la Iași, pe 
baza cărora se decontase carburant 
și cazare. Parchetul a înregistrat 
un nou dosar și, ulterior cele două 
dosare au fost conexate.

De asemenea, anchetatorii au 
procedat la localizarea telefoanelor 
folosite de Stoica pentru a demonstra 
unde se afla acesta în zilele în care 
a pretins că ar fi la Iași, pe banii 
Primăriei Orșova. S-a descoperit că 
Stoica era, de fapt, la Timișoara, 
unde plecase la un service pentru a-și 
repara autoturismul de lux.

Foto: Facebook

Bugetul Spitalului Orșova nu a fost aprobat

Spi ta lu l  Mun ic ipa l  Orșova 
întâmpină probleme financiare. 
Bugetul spitalului (care înregistrează 
un excedent de aproape 5 milioane 
de lei) nu a fost aprobat de către 
administrația locală. Acest lucru 
înseamnă că unitatea sanitară este 
condamnată să se descurce cu un 
total de 50 de bani pe zi aferenți 
materialelor de curățenie și 44 de lei 
pe zi - alocație de hrană.

4 dintre cei 7 membri cu drept de 
vot ai Consiliului de Administrație nu 
și-au dat acordul pentru aprobarea 

acestui buget, scrie actualmehedinti.
ro.

La capitolul „TOTAL VENITURI”, 
managerul Spitalului își asumă suma 
de 50.565.180 de lei, formată din: 
venituri din prestări servicii - 520.000 
de lei; venituri din contractele 
încheiate cu casele de asigurări 
sociale de sănătate - 14.575.400 
lei; venituri din contractele încheiate 
cu direcțiile de sănătate publică 
din sume alocate de la bugetul de 
stat - 3.200.000 de lei; subvenții 
din bugetul Fondului Național - 

20.000.000 de lei; sume primite 
în contul plăților efectuate în anul 
curent - 12.269.780 lei.

Din aceste venituri asumate, 
reprezentanții administrației publice 
locale taie suma de 10.166.400 de 
lei, exact de la veniturile aduse de 
plățile caselor de sănătate și DSP. 
Mai mult: cei patru membri ai CA 
indisponibilizează excedentul realizat 
de spital. Este vorba de suma de 
4.284.600 de lei.

La capitolul CHELTUIELI, situația 
este și mai bizară. Din totalul de 
54.849.780 de lei, Consiliul de 
Administrație taie 14.451.000 de lei, 
ignorând total sumele cheltuite deja 
între 1 ianuarie și 12 februarie 2023, 
calculate și calibrate pe proiecția 
bugetară realizată de conducerea 
Spitalului Municipal. Dacă scădem 
banii deja cheltuiți în perioada 
scursă de la începutul acestui an 
din sumele aprobate și împărțite 
după criterii delirante de Consiliul 
de Administrație, avem următoarea 
situație:

- Materiale pentru curățenie - CA a 
aprobat pentru perioada 13 februarie -  
31 decembrie 2023 (322 de zile) 

suma de 178,10 lei. Mai exact suma 
de 55 de bani pe zi pentru curățenie;

- Hrană - CA a aprobat pentru 
322 de zile suma de 14.399,34 lei, 
adică 44,72 lei/zi (mâncarea unui 
singur pacient, cel mai probabil doar 
prânzul);

- Medicamente - CA a aprobat, 
pentru perioada rămasă până la finele 
anului 2023, suma de 93.953,44 lei, 
adică 291,78 de lei pe zi, în condițiile 
în care prețul medicamentelor crește 
de la o zi la alta;

- React iv i  -  pentru aceste 
substanțe absolut indispensabile 
unui laborator de analize medicale, 
CA a aprobat suma de 87.122,35 lei, 
adică suma de circa 271 de lei pe zi;

- Dezinfectanți - În condițiile în 
care riscul COVID încă nu s-a stins, iar 
infecțiile nosocomiale sunt dușmanul 
numărul 1 în spitalele din România, 
CA alocă suma de 24.558,14 lei, adică 
76,27 lei/zi (cam cât costă două sticle 
de dezinfectant);

- Încălzit, iluminat și forță motrică -  
CA aprobă suma de 66.925,95 lei, 
adică circa 208 lei pe zi pentru curent, 
încălzire și altele.

Vera IONESCU
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Două noi decese din cauza gripei

Gripa continuă să-și pună amprenta 
pe județul Olt, iar alte două persoane 
au decedat din cauza virusului, 
numărul ajungând la 4. Potrivit DSP 
Olt, al treilea deces cauzat de gripă 
este cazul unui bărbat în vârstă de 81 
de ani, din mediul rural, având condiţii 
medicale preexistente.

Bărbatul era vaccinat antigripal 
din septembrie 2022. În ianuarie 
2023 a fost confirmat cu virus gripal 
tip A subtip H1, iar pe 13 februarie 
a decedat.

Al patrulea caz este al unui 
bărbat în vârstă de 55 de ani, din 
mediul urban,  care de asemenea 
avea condiţii medicale preexistente. 
Bărbatul era nevaccinat antigripal. El 
a fost confirmat cu virus gripal tip A 
subtip H1, în luna ianuarie, iar pe 17 
februarie 2023 a decedat.

Reprezentanții DSP au oferit și 
informații referitoare la incidența 

infecțiilor respiratorii, în ultima 
săptămână, la nivelul județului Olt.

„În săptămâna 13 - 19 februarie 
2023, la nivelul jud. Olt s-au înregistrat 
861 cazuri de Infecții respiratorii 
acute cu 27 internări, 414 cazuri de 
Pneumonii cu 88 internări și 13 cazuri 
de gripă.

- 5 persoane de sex feminin + 8 
persoane de sex masculin

- 8 mediul urban + 5 mediul rural;
- pacienți cu vârste cuprinse între 

0 - 83 ani (0-1 an = 1 caz, 2- 4 ani = 
2 cazuri, 5 - 14 ani = 2 cazuri, 15 - 49 
ani = 1 caz, 50 - 64 ani = 3 cazuri, 
peste 65 ani = 4 cazuri), care s-au 
prezentat în serviciile specializate 
ale SJU Slatina, Comp. de Primiri 
Urgențe din cadrul S. M. Caracal, cu 
simptomatologie compatibilă cu gripa; 
motiv pentru care li s-au recoltat 
câte un test pentru determinarea 
virusurilor gripale; cu rezultate 
pozitive pentru prezența virusurilor 
gripale (10 probe confirmate pentru 
virusul gripal tip A prin teste rapide 
antigenice și 3 probe confirmate 

pentru virusul gripal tip AH1).
- 7 cazuri internate + 6 pacienți 

sunt izolați la domiciliu cu prescripție 
medicală emisă de specialist.

Ponderea o deține grupele de 
vârstă cuprinse între 0-19 ani”, au 
spus reprezentanții DSP.

Primărie din Olt, în clasa 
I de risc seismic

Printre clădirile aflate sub risc 
seismic în Olt se regăsește și 
una dintre Primăriile din județ. 
Potrivit gazetaoltului.ro, autorităţile 
administraţiei publice locale au 
identificat la nivelul județului un 
număr de 175 clădiri expertizate şi 
încadrate în clase cu risc seismic.

Dintre acestea 29 au fost încadrate 
cu risc seismic IV, 129 cu risc seismic 
III, 13 cu risc seismic II, 3 cu risc 
seismic I şi una a fost propusă 
pentru demolare. Clădirea care a 
fost propusă pentru demolare este 

sediul Primăriei Slătioara ce datează 
din anul 1848.

Din cele 175 clădiri identificate, 
118 sunt clădiri administrate de 
instituții ale statului (şcoli, primării, 
cămine culturale, grădiniţe, etc).

Clădirile expertizate la nivelul 
județului Olt, încadrate în clasa I 
de risc seismic sunt: Dispensarul 
medical uman din Mihăești, Muzeul 
de Etnografie din Caracal și Primăria 
din Slătioara.

Alexandru NICA

Biciclist lovit de 
autoutilitară

Un bărbat de 46 de ani din 
orașul Potcoava, județul Olt, a fost 
victima unui accident rutier produs în 
localitate. Bărbatul se afla pe bicicletă 
când a fost acroșat de o autoutilitară 
la volanul căreia se afla un bărbat, 
în vârstă de 42 de ani, din comuna 
Vedea, județul Argeș.

În urma incidentului, biciclistul a 
fost transportat la spitalul din Slatina 
pentru îngrijiri medicale.

„Din primele verificări, polițiștii au 
constatat faptul că, în eveniment, a 
fost implicată o autoutilitară condusă 
de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, 
din comuna Vedea, județul Argeș 
și un biciclist, respectiv un bărbat, 
în vârstă de 46 de ani, din orașul 

Potcoava, județul Olt.
În urma evenimentului rutier, 

biciclistul a necesitat îngrijiri medicale, 
fiind transportat la Spitalul Județean 
de Urgență Slatina.

Conducătorul autoutilitarei a fost 
testat cu aparatul etilotest, rezultatul 
fiind negativ, iar biciclistul nu a putut 
fi testat din cauza stării de sănătate.

Polițiștii efectuează cercetări 
pentru stabilirea cu exactitate a 
tuturor împrejurărilor în care s-a 
produs evenimentul, fiind întocmit 
un dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de vătămare corporală din 
culpă”, potrivit IPJ Olt. 

Alexandru NICA
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7 instituții subordonate Primăriei Craiova 
nu au autorizații de securitate la incendiu

Toate structurile subordonate 
Consiliul Local al municipiului Craiova 
au fost controlate. În urma verificărilor, 
s-a ajuns la concluzia că imobilele în 
care îşi desfăşoară activitatea unele 
instituții din Bănie nu dețin autorizaţii 
de securitate la incendiu, astfel:

- Sediul Direcției de Evidență a 
Persoanelor Craiova, Calea Unirii, 
nr. 45;

- Sediul S.C. Termo Craiova S.R.L., 
Str. Mitropolit Firmilian, nr. 14;

- Sediul Poliției Locale Craiova, Str. 
Dr. Dimitrie Gerota, nr. 22;

- Sediul Teatrului pentru Copii 
şi Tineret “Colibri” Craiova, Calea 
București, nr. 56;

- Sediul Ansamblului Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova, Strada 
Crișului, nr. 9;

- Sala Polivalentă Craiova, Bvd. Ilie 
Balaci, nr. 6;

- Localul fostei școli nr. 35 din 
strada N. Julea, nr. 3.

Totodată, la Căminul pentru 
persoane vârstnice Craiova nu există 
contracte cu firme specializate pentru 
lucrările de întreținere și mentenanță 
a sistemului de detecție, semnalizare, 
alarmare în caz de incendiu. În același 
timp, în ceea ce privește Opera 
Română Craiova, obiectivul este inclus 
în Programul Național de Construcții 
de Interes Public sau Social derulat 
de Compania Națională de Investiții 
(CNI). Proiectul implementat de CNI 
presupune reabilitarea și consolidarea 
întregului monument (Opera Română 
Craiova împreună cu corpul central 
al Colegiului Naţional Carol I). Cele 
două obiective au fost predate către 
Compania Naţională de Investiţii 
„C.N.I.” - S.A. prin protocol aprobat 
prin HCL nr. 84/2018.

La Teatru l  pentru Copi i  ş i 
Tineret “Colibri” Craiova, persoana 
desemnată să îndeplinească sarcinile 
cadrului tehnic cu atribuții în domeniul 
apărării împotriva incendiilor nu are 
formarea, atestarea și certificarea 
competențelor profesionale. Nu există 
autorizație de securitate la incendiu 
la sediul administrativ.

S-au controlat din punct de vedere 
al prevenirii şi stingerii incendiilor şi 
protecţiei civile toate sediile instituţiilor 
de învățământ (şcoli, grădiniţe, licee), 
iar în urma controalelor de prevenire 

s-a constatat faptul că există unele 
clădiri cu destinaţia de învăţământ 
care funcţionează fără autorizaţie de 
securitate la incendiu:

- Grădiniţa cu program prelungit 
„Eden” Craiova;

- Grădiniţa cu program prelungit 
„Floarea Soarelui” Craiova;

- Şcoala gimnazială „Lascăr 
Catargiu” - Grădiniţa cu program 
prelungit „Lascăr Catargiu” Craiova.

„Invest iț i i le anuale alocate 
sistemului de înştiinţare-alarmare a 
populaţiei în situaţii de protecţie civilă 
în vederea respectării recomandărilor 
făcute în studiul de audibilitate și 
studiul de fezabilitate, care prevede 
un sistem format din o centrală de 
alarmare și 53 sirene de alarmare 
de diferite puteri (48 sirene de 
1.200W, 4 sirene de 600W și 1 
sirenă de 2.400W) se desfășoară 
conform programului de dezvolare”, 
se precizează în raportul privind 
apărarea împotriva incendiilor.

În urma verificărilor s-a constatat 
și faptul că în cadrul adăposturilor 
de protecţie civilă nu sunt asigurate 
condiţiile de microclimat, instalaţiile 
de filtro-ventilaţie neavând celule 
filtrante sau au elemente lipsă 
(motor, tubulatură de aer, supape 
de suprapresiune, etc.). Prin HCL 
nr. 162/30.04.2015 s-a aprobat 
gestiunea directă pentru activitățile 
de administrare a domeniului public 
date în competența Regiei Autonome 
de Administrare a Domeniului Public 
și Fondului Locativ Craiova, printre 
care și administrarea, întreținerea și 
repararea adăposturilor publice de 
protecție civilă.

Cum neregulile nu sunt deloc 
puține s-a ajuns la concluzia că este 
nevoie de mai multe investiții, pentru 
ca problemele să fie rezolvate. Astfel, 
consilierilor locali din Bănie le va fi 
prezentată, joi, varianta de demarare 
a demersurile legale și alocarea 
fondurilor necesare în vederea 
solicitării şi obţinerii autorizaţiilor de 
securitate la incendiu pentru imobilele 
în care îşi desfăşoară activitatea 
unele dintre structurile proprii sau 
subordonate Consiliului Local Craiova, 
astfel:

- Sediul Direcție de Evidență a 
Persoanei Craiova, Calea Unirii, nr. 54;

- Sediul S.C. Termo Craiova S.R.L., 
Str. Mitropolit Firmilian, nr.14;

- Sediul Poliției Locale Craiova, Str. 
Dr. Dimitrie Gerota, nr.22;

- Sediul Teatrului pentru Copii 
şi Tineret “Colibri” Craiova, Calea 
București, nr. 56;

- Sediul Ansamblului Folcloric 
“Maria Tănase” Craiova, Strada 
Crișului, nr. 9;

- Sala Polivalentă Craiova, Bvd. 
Ilie Balaci, nr. 6;

- Localul fostei școli nr. 35 din 
strada N. Julea, nr. 3;

- Grădiniţa cu program prelungit 
„Eden” Craiova;

- Grădiniţa cu program prelungit 
„Floarea Soarelui” Craiova;

- Şcoala gimnazială „Lascăr 
Catargiu” - Grădiniţa cu program 
prelungit „Lascăr Catargiu” Craiova;

1. Alocarea de fonduri pentru 

dezvoltarea şi completarea sistemului 
de înştiinţare alarmare în situaţii 
de protecţie civilă a populaţiei 
municipiului Craiova.

2 .  A locarea de fondur i  în 
vederea asigurării condiţiilor de 
microclimat în cadrul adăposturilor 
de protecţie civilă prin repararea și/
sau completarea elementelor lipsă 
de la instalaţiile de filtro-ventilaţie 
cât și a celorlalte instalații cu care 
sunt dotate.

3 .  A locarea de fondur i  ş i 
demararea demersurile legale în 
vederea îndeplinirii tuturor aspectelor 
enumerate în prezentul raport privind 
prevenirea şi stingerea incendiilor şi 
protecţia civilă.

Investiții în Craiova. Primăria 
cumpără căsuțe de lemn

Primăria Craiova cumpără căsuțe 
de lemn. Vrea să plătească pe ele 
320.000 lei. În total, 15 căsuțe de 
lemn, dotate cu instalații electrice, ar 
urma să fie achiziționate.

Investiția este menționată în 
raportul ce însoțește hotărârea 
privind rectificarea bugetului local pe 
anul acesta, ce va fi supusă votului 
consilierilor locali în ședința de joi. 
Conform documentului, căsuțele pot 
fi folosite pentru comerț stradal pe 
parcursul întregului an.

Primăria are mai multe căsuțe 
de lemn pe care le folosește la 
sărbători. De Crăciun și Paște. De 
altfel primarul Craiovei, Lia Olguța 
Vasilescu, a anunțat deja că se 
lucrează la căsuțele pentru Târgul de 
Paște de anul acesta.

„Am început deja pregătirile 
pentru Târgul de Paște, care va 
debuta în aprilie. Prima căsuță pentru 
comercianți a fost deja realizată 
de sculptorul Gabi Rizea și echipa 
sa și adusă în curtea primăriei. 
Rezervați-vă timp pentru Craiova! Va 
fi spectaculos!”, a scris primarul pe 
Facebook.

Vera IONESCU

sursa foto: facebook
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HOROSCOP
Poate fi greu pentru orice 

sa-ti mentii atentia astazi. 
Mintea ta poate sa se 

abata cu usurinta si este 
posibil sa nu ai rabdare sa 
faci fata situatiilor care iti ies 
in cale. 

Centrul puterii tale ar putea 
face dificil sa te angajati in ceva 
astazi. Ar putea aparea probleme 
cu privire la dragoste si romantism 
si este posibil sa simti nevoia 
sa pui ceva in miscare in acest 
departament. 

Imaginatia ta s-ar putea 
inalta astazi in albastrul 
salbatic. 

Poti sa te gandesti la noi 
planuri minunate pentru viitor 
si s-ar putea sa primesti si 
niste bani. 

Alatura-te celorlalti inainte 
de a-ti face mari planuri de 
calatorie. 

Cea mai mica idee poate 
fi transformata rapid intr-un 
plan imens de atac, datorita 
accentelor dominante ale zilei.

Ai grija sa iti lasi imaginatia sa 
fuga cu emotiile. Scenarii grozave 
la care lucrezi in cap iti pot lasa 
inima zdrobita atunci cand raman 
neimplinite. Exista un ton realist 
in ziua de azi care iti va cere sa fiti 
serios si practic.

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.

Notiunile romantice despre 
prieteni par a fi energia care 
te conduce astazi. S-ar putea 
sa vezi un prieten vechi intr-o 
noua lumina. 

Poate ca pe un posibil 
partener romantic

Este posibil sa fi facut planuri 
pentru a face o calatorie lunga 
sau pentru a te intoarce la scoala 
pentru un grad avansat. Pana 
acum este posibil sa fi eliminat 
aceste idei dar ceva te va face sa 
continui toate astea. Nu te opri! 

Stiri le despre situatia 
mondiala sunt unul dintre cele 
mai importante lucruri pe care te 
poti baza pentru a face diferenta. 
Acesta este un obiectiv laudabil, 
dar esti mai apt sa vezi partea 
romantica a lumii.

Astazi s-ar putea sa faci 
o munca de rutina, poate 
ca voluntar, cu o persoana 
interesanta a carei companie 
iti place. Conversatiile pline de 
viata ar trebui sa faca ziua mai 
interesanta.

Astazi exista o tensiune 
puternica in aer. Aceasta este 
o forta grozava pe care o 
pot i  at inge s i  valor i f ica. 
Comunicarea poate ajuta la 
extinderea aspectelor cheie ale 
vietii tale. 

Te-ai descurcat bine din 
punct de vedere financiar. 
Vrei sa faci mai bine, dar s-ar 
putea sa te simti descurajat 
temporar. Se pare ca trebuie 
sa lucrezi mai mult pentru a 
mentine ritmul.

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 Convieţuiri 
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 Vatel (12)
23:10 Soția perfectă 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare 
  şi Hathaway: 
  detectivi particulari 
01:55 Vatel (12)
03:50 M.A.I. aproape 
  de tine (R)
04:20 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii 
  şi legea (R)
06:55 Imnul României

07:20 Crăciun cu 
  afine (12)
08:50 Shrek pentru 
  totdeauna (AG)
10:25 Harry Potter 
  și Ordinul Phoenix (12)
12:40 Harry Potter și 
  Prințul Semipur (AG)
15:15 Lupta cu 
  valurile (12)
17:05 Julia
17:50 Misiune: 
  Imposibilă III (AG)
20:00 Scream (IM18)
21:55 The Last 
  of Us
23:00 Mama (18)
00:25 Sfinții din Mafie (15)
02:25 Cutia neagră (15)
04:35 Lil’ Buck: 
  Adevărata lebădă (15)
06:00 Lupta cu 
  valurile (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. 
16:30 Rezumate UEFA
17:30 Handbal Feminin Cupa
   Romaniei: CS Gloria 2018
   Bistrița-Năsăud - SCM
   Râmnicu Vâlcea
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 

08:00 Indragostiti 
  din interes (R)
09:00 Trei surori (R)
10:00 Si bogatii 
  plang uneori (R)
12:00 Mama vitregă – 
  iubirea schimbă tot 
13:00 Cununa de 
  lacrimi – povestea
   continua 
15:00 Reteta fericirii 
17:00 Si bogatii 
  plang uneori
19:00 Iubirea are 
  numele tau 
21:00 Indragostiti 
  din interes 
22:00 Trei surori 
23:00 Dragoste în 
  alb-negru 
00:00 Mama vitregă – 
  iubirea schimbă tot (R)
01:00 Iubirea are 
  numele tau (AP)
03:00 Indragostiti 
  din interes (R)
04:00 Trei surori (R)
05:00 Dragoste în alb-negru
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 (AP)
14:00 Focus 
15:30 Exclusiv VIP 
17:30 Flash monden 
17:55 Sport
18:00 Focus 18 
19:15 Primii castiga - 
  quiz show 
20:00 Ucigașul plătit (12)
22:00 Starea 
  naţiei 

23:00 Focus 
00:00 Exclusiv VIP (R)
02:00 Minele regelui 
  Solomon (12)
04:00 Focus 
05:30 Dragoste și 
  răzbunare (AP)
06:30 Primii castiga - 
  quiz show 

09:00 Tradiţii de la bunica 
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Dragostea găsește o cale 
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Baronii (AP)
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo 
15:45 Vouă 
16:15 Baronii (AP)
17:15 Don Matteo
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2 
20:00 Ochi pentru ochi (12)
22:15 Gamer - 
  Jocul supraviețuirii (15)
00:00 Demonul (12)
01:45 Albumul Naţional 
03:45 Vouă 
04:00 Baronii (AP)
05:00 Ştiri Naţional TV (R)

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 
17:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
17:30 Bagaje la licitaţie 
18:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
19:00 Cum se 
  fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese 
21:00 Garajul lui Kindig 
22:00 Frații Diesel 
23:00 Mașini de milioane 
00:00 Comori 
  arhitecturale 
  recuperate 
01:00 Indigenii 
  din Alaska 
02:00 Test de 
  supravieţuire 
  în doi 
03:30 Cum se fabrică ? 
04:00 Frații Diesel 
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:30 Snooker: 
  Campionatul Jucătorilor 
09:30 Snowboard:
  CM Bakuriani 
13:00 Schi fond: CM Planica 
14:00 Snooker: 
  Campionatul Jucătorilor 
18:30 Navigaţie: 
  În culisele Alinghi 
19:00 Ciclism: CM
20:00 Snowboard:
   CM Bakuriani 
20:55 Snooker: 
  Campionatul Jucătorilor 
00:30 Golf pga tour: 
  Discovery Golf 
01:00 Sărituri cu schiurile:
   CM Planica 
01:30 Schi acrobatic:
   CM Bakuriani 
02:30 Ciclism: Seria Pro - 
  Turul Algarve 
03:30 Navigaţie: SailGP 

07:00 Aripi 
  frante (AP)
09:00 Știrile 
  Kanal D 
10:00 Casa 
  iubirii 
12:00 Știrile 
  Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Totul pentru 
  familia mea (AP)
22:30 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
00:00 Știrile Kanal D (R)
01:00 Misterele 
  Bucureștilor (AP)
03:00 Casa iubirii (R)
05:00 Știrile Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

09:15 La bloc

11:30 Dragoste și alte necazuri
13:45 90 de minute în Rai (AP)
16:15 Dragoste ca la carte (AP)
18:15 La bloc
20:30 Nu da înapoi 2 (12)
22:30 Resident Evil: Răsplata
00:15 Nu da înapoi 2 (12)
02:15 La Maruţă (R)
04:00 La bloc 
05:30 La Maruţă (R)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 
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 21 Jump Street - 
  O adresă de   
  pomină (15)
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 Prețul 
  răzbunării (15)
02:00 Lecţii de viaţă (R)
03:00 Vorbeşte lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane 

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

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

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

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

   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:

01.03

01.03

09:00 - 17:00 PT 171 - Centrul de Dializă, străzile : Calea Unirii, Ana 
Ipătescu, Voinicului

Craiova

09:00 - 17:00
PTA Milovan, PTA SMA Pleşoi, PTA 1 Pleşoi, PTA 2 Pleşoi, 
PTA Fermă Zootehnie Pleşoi, PTA Frasin, PTA Sârsca, PTA 
Pietroaia
PT terţi: PTA SANDI ȘTEFAN, PC 1 CEF Pleşoi

Pleşoi, 
Predeşti

09:00 - 17:00 PTA 1 Răchita de Jos, PTA 2 Răchita de Jos, PTA 1 
Mosna, PTA 2 Mosna, PTA Știubei, PTA Voita, PTA 
Răchita de Sus, PTA SMA Seaca de Pădure, PTA 1 
Seaca de Pădure, PTA 2 Seaca de Pădure, PTA 1 
Veleni, PTA 2 Veleni, PTA 3 Veleni

Brabova, 
Vela, 

Seaca de 
Pădure

PTA Frânceşti 1, PTAM Frânceşti 5, PTA Coşani, PTA 
Mănăstire Lemn, PTA Dezrobiţi 1, PTA Dezrobiţi 2, 
PTA Lunca, PTA Moşteni, PTA Balastieră Frânceşti 
(terţ)

Frânceşti09:00 - 17:00

PTA Valea Mare 1Băbeni09:00 - 12:00
PTA VeţeluCopăceni14:00 - 17:00
PTCZ Ostroveni 308Râmnicu 

Vâlcea
08:00 - 13:00

Declaraţie pe propria răspundere 
în caz de cutremur, pentru părinţii 

care îşi duc copiii la creşă

Săptămâna trecută s-au produs 
două cutremure mari de 5,2, 
respectiv 5,7 grade, şi sute de replici. 
Acestea au afectat mai multe clădiri, 
supermarket-uri, dar şi maşini. Multe 
dintre şcolile, grădiniţele şi creşele 
din judeţ n-au scăpat de efectele 

seismelor, astfel că s-a luat hotărârea 
ca elevii să nu se întoarcă în clase.

Numai că, la o creşă din Târgu 
Jiu li se cere părinţilor să completeze 
declaraţii pe proprie răspundere 
dacă îşi duc copilul în instituţie. 
Situaţia este de neînţeles, autorităţile 
lăsând toată răspunderea, în caz de 
cutremur, pe umerii părinţilor.

„S-au spălat pe mâini. Nu poţi să 

ne ceri aşa ceva. Autorităţile ce rost 
mai au? Mi se pare de un cinism fără 
margini. De ce nu închid creşele, dacă 
ei nu-şi asumă nimic? Nu se poate 
aşa ceva! Ce mi se pare îngrijorător 
este că mulţi părinţi au semnat 
declaraţia pe proprie răspundere. 
Rămâi fără cuvinte”, a declarat o 
mamă care-şi are băieţelul înscris la 
o creşă din oraş, potrivit gorjeanul.ro.

ISU Gorj: Nu au fost identificate elemente ale 
structurilor de rezistenţă afectate la blocuri 

şi clădiri individuale
La nivelul municipiului Târgu 

Jiu, până în prezent, nu au fost 
identificate vizual elemente ale 
structurilor de rezistenţă afectate 
la blocurile de locuit şi clădirile 
individuale în urma cutremurelor 
produse săptămâna trecută în 
judeţul Gorj, a anunţat, marţi, ISU.

Potrivit unui comunicat, în urma 
cutremurelor produse pe teritoriul 
judeţului, la nivelul Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Gorj, s-a luat hotărârea formării de 
comisii mixte care să se deplaseze 
în teren şi să evalueze vizual 

clădirile unde au fost semnalate 
degradări, pentru a avea o imagine 
clară a efectelor negative produse şi 
pentru eliminarea pericolelor.

„Din fericire, până în acest 
moment, la nivelul municipiului 
Tg-Jiu, în ceea ce priveşte blocurile 
de locuit şi clădirile individuale cu 
destinaţia case de locuit nu au fost 
identificate vizual elemente ale 
structurilor de rezistenţă afectate.

Având în vedere numeroasele 
so l i c i t ă r i  p r im i t e  l a  n i ve l u l 
dispeceratului ISU Gorj de la 
cetăţeni care solicită expertize 

tehnice la clădirile afectate de 
cutremurele care s-au produs pe 
teritoriul judeţului Gorj, facem 
următoarele precizări: ISU Gorj este 
structură specializată, destinată să 
execute în zona de competenţă legal 
încredinţată, misiuni de prevenire, 
moni tor izare ş i  gest ionare a 
situaţiilor de urgenţă, pe tipuri de 
risc specifice judeţului Gorj”, se 

arată în comunicatul ISU.
Mai multe clădiri în care îşi 

desfăşoară activitatea instituţii 
pub l i ce  au  fos t  a fec ta te  de 
cutremurele de săptămâna trecută, 
duminică venind în Gorj doi experţi 
din Bucureşti care vor evalua 
imobilele.

Claudia GROSU
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Peste 10.000 de spectatori au 
urmărit Cupa Mondială de Sărituri 

cu Schiurile la Râșnov
Peste 10.000 de spectatori au 

urmărit Cupa Mondială de Sărituri 
în cadrul Complexului Olimpic 
pentru Sporturi de Iarnă din Valea 
Cărbunării, Râșnov, susținând cei 
89 de sportivi care au luat parte la 
competiție. Atmosfera a fost cu atât 
mai spectaculoasă cu cât evenimentul 
s-a desfășurat, în premieră pentru 
România, pe pârtia luminată în sistem 
de nocturnă.

La Cupa Mondială de Sărituri cu 
Schiurile (FIS Ski Jumping World 
Cup), ce s-a desfășurat între 16 și 
19 februarie, au participat sportivi 
din 17 țări: Austria, Bulgaria, China, 
Cehia, Finlanda, Franța, Germania, 
Italia, Japonia, Kazahstan, Norvegia, 
Polonia, România, Slovenia, Elveția, 
Turcia, Ucraina și Statele Unite.

În cele patru zile de competiție, 
s-au desfășurat patru probe: două 
etape de individual fete, o etapă de 
individual băieți și o etapă de Super 
Team.

Pentru prima oară în România, 
conform noului regulament FIS, trei 
dintre cele patru probe au avut loc 
pe nocturnă, astfel încât întrecerile 
să se desfășoare pe timp de seară, 
ora preferată de spectatori.

Rezultatele probelor
Vineri a avut loc prima etapă 

feminină din Cupa Mondială de 
Sărituri cu Schiurile (FIS Ski Jumping 
World Cup) de la Râșnov. Podiumul 
a fost compus din sportivele Eirin 
Maria Kvandal (Norvegia) - Locul 3, 
Eva Pinkeling (Austria) - Locul 2 și 
Katharina Althaus (Germania) - Locul 
1.

Daniela Haralambie s-a clasat pe 
locul 14 în competiția de vineri, iar 
Alessia Mîțu pe locul 40.

Ziua de sâmbătă a debutat cu 
o nouă probă individuală a fetelor, 
de această dată desfășurată cu 
greu în condiții dificile de vânt. Din 
cauza condițiilor meteo nefavorabile, 
organizatorii au fost nevoiți să anuleze 
a doua manșă a etapei. Astfel, după 
prima manșă, pe podium au urcat 
sportivele Julia Muehlbacher (Austria) -  
Locul 3, Eva Pinkeling (Austria) - Locul 
2 și Anna Odine Stroem (Norvegia) -  
Locul 1.

Daniela Haralambie a avut o 
evoluție foarte bună și s-a clasat 

pe locul 11 în etapa de sâmbătă 
de Cupă Mondială de la Râșnov. 
Românca și-a egalat astfel cea 
mai bună performanță din istoria 
competițională, clasându-se pe locul 
11 și în anul 2014 în Japonia. De data 
aceasta însă, Daniela Haralambie a 
demonstrat că este un sportiv mult 
mai experimentat și a dat dovadă 
de maturitate în abordarea săriturii, 
făcând performanță în condiții dificile 
de vânt. Bucuria sa este cu atât 
mai mare cu cât acest rezultat 
extraordinar a venit la Râșnov, acolo 
unde a fost susținută de familie, 
prieteni și admiratori.

Sâmbătă seară, după cele două 
manșe de concurs, podiumul a fost 
compus din sportivii Karl Geiger 
(Germania) - Locul 3, Ziga Jelar 
(Slovenia) - Locul 2 și Andreas 
Wellinger (Germania) - Locul 1.

Românul Daniel Cacina a reușit 
sâmbătă, la Râșnov, prima sa 
calificare în manșa a doua a unei 
etape de Cupă Mondială de anul 
acesta și a încheiat competiția pe 
locul 29. Este astfel primul sportiv 
român care face, la masculin, puncte 
în Cupa Mondială de Sărituri cu 
Schiurile 2023.

Mihnea Spulber s-a clasat pe locul 
39, Andrei Feldorean pe locul 44, iar 

Sorin Mitrofan pe locul 47.
Duminică seară s-a desfășurat 

proba masculină de Super Team, 
unde au concurat sportivi din 14 țări.

După cele trei manșe, pe podium 
au urcat sportivii din Austria - Locul 
3, Slovenia - Locul 2 și Germania - 
Locul 1.

Echipa României, compusă din 
Daniel Cacina și Mihnea Spulber, a 
încheiat etapa pe locul 10, primind 
puncte de Cupă Mondială și în 
clasamentul pe națiuni. În clasamentul 
provizoriu, țara noastră ocupă poziția 
13, înaintea Estoniei, Canadei, 
Ucrainei, Turciei și Kazahstanului.

„Etapa de Cupă Mondia lă 
desfășurată în weekend la Râșnov 
a fost un adevărat succes. Eforturile 
făcute pentru a aduce instalația de 
nocturnă din Austria au dat roade, 
pentru că peste 10.000 de spectatori 
s-au bucurat, în cele patru zile, de 
un adevărat spectacol sportiv într-o 
atmosferă pe care cu greu o putem 
descrie în cuvinte. Vremea a fost 
destul de capricioasă, iar vântul 
și ploaia ne-au dat ceva bătăi de 
cap. Cu toate astea, per total, am 
dat încă o dată dovadă de faptul 
că România poate și merită să 
găzduiască competiții internaționale 
importante în sporturile de iarnă. 

Bineînțeles, nimic din toate astea 
nu ar fi fost posibile fără sprijinul 
Primăriei Râșnov, Consiliului Județean 
Brașov, al voluntarilor, partenerilor 
și tuturor celor care ne-au fost 
alături în tot ceea ce a însemnat 
organizarea și buna desfășurare a 
acestei competiții.

Ne bucurăm foarte tare și că 
sportivii noștri au avut performanțe 
remarcabile chiar în România, la 
Râșnov. Daniela Haralambie a 
reușit să își egaleze cea mai bună 
performanță personală din Cupa 
Mondială și să se claseze pe locul 
11 în a doua probă individuală a 
fetelor. Daniel Cacina este primul 
băiat care în 2023 a reușit să se 
califice în a doua manșă a unei probe 
individuale, primind puncte de Cupă 
Mondială. De asemenea, echipa de 
Super Team compusă din Daniel 
Cacina și Mihnea Spulber, a câștigat 
30 de puncte în clasamentul pe 
națiuni după proba de duminică. Este 
meritul lor, pentru că muncesc foarte 
mult, dar și al antrenorilor pe care 
îi felicit din suflet”, a declarat Puiu 
Gaspar, Secretar General al Federației 
Române de Schi-Biatlon.

Federația Română de 
Schi-Biatlon
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Scandal cu acuzații grave între MM Stoica 
și Mihai Rotaru

Mihai Rotaru s-a declarat deranjat 
de reacțiile pe care MM Stoica le are, 
mai ales după meciurile dintre FCSB și 
CSU Craiova. Patronul alb-albaștrilor 
chiar a făcut o plângere la FRF, în 
legătură cu faptul că angajatul lui Gigi 
Becali este analist TV.

„Nu avem niciun meci cu MM 
Stoica. Dacă mă întrebați, niciun 
conducător de club nu ar avea ce 
să caute ca angajat permanent, 
analist TV, la o emisiune cu profil 
sportiv. Nu este drept pentru celelalte 
competitoare. Ai un instrument în 
plus, pe care celelalte competitoare 
nu îl au. Federația trebuie să intervină 
aici. Este un avantaj care i se face 
FCSB-ului, pentru că poate să spună 
orice prostie care va fi preluată 
imediat de toată lumea. Automat, 
asta este manipulare. Nu merge! 

Facem și noi analize TV și ne ținem 
partea echipei noastre. El nu are 
cum să fie obiectiv. Noi am ridicat 
problema la FRF cu foarte mult 
timp înainte, dar nu s-a făcut nimic 
deocamdată. O să verificăm statusul 
acestei inițiative la ceea ce înseamnă 
federație, pentru că ar trebui introdus 
în regulamente, ceea ce înseamnă 
Ligă. Tocmai că este greu cu el, de 
asta luăm măsuri”, a declarat Mihai 
Rotaru, la Fanatik.

Mihai Stoica i-a dat replica rivalului 
din Bănie. Acesta a explicat faptul 
că acea reclamație este stupidă. 
Totodată, finanțatorul oltenilor a fost 
acuzat de faptul că nu e interesat atât 
de mult să câștige cu alte echipe.

„Memoriul ăsta la Federație e 
la fel de stupid ca atunci când ar 
face un memoriu pentru ca echipa 
lui să primească două puncte când 
termină la egalitate. Ar putea motiva 
că rămâne un punct în aer. E atât 
de ridicol! Ce legătură are prezența 

mea aici cu exprimarea opiniei? 
Îmi pot exprima opinia aici, la 
toate televiziunile, pe toate rețelele 
de comunicare. Eu orice scriu pe 
Facebook se preia imediat. M-a jignit 
non-stop și am remarcat asta. I-am 
promis unui prieten comun pe care 
îl respect foarte mult că nu voi mai 
ironiza. Săptămâna trecută l-am lăsat 

pe Rotaru să vorbească de FCSB. 
Știți bine ieșirile, a avut și la adresa 
mea, că adversarii ar avea ceva cu 
FCSB pentru că sunt eu acolo. Ar 
vrea să joace mai bine cu noi, trag 
eu concluzia, și mai slab cu alții… e 
foarte sofisticat mesajul transmis”, 
a răbufnit Mihai Stoica la „Sport 
Report”, pe Orange Sport.

Sorana Cârstea a jucat cel mai lung meci din 2023 
în circuitul WTA, câștigând la Dubai! În turul doi 
vor mai juca Ana Bogdan și Monica Niculescu

România are trei jucătoare 
calificate în turul al doilea al turneului 
WTA 1000 de la Dubai, Sorana 
Cîrstea și Ana Bogdan la simplu și 
Monica Niculescu în proba de dublu.

Sorana a învins-o, cu scorul de 
4-6, 7-6(7), 7-5, pe Beatriz Haddad 
Maia, din Brazilia, locul 12 mondial, 
într-un meci care a stabilit recordul 
celui mai lung din circuitul feminin 
în 2023, partida durând trei ore şi 

29 de minute. Acest meci a depăşit 
recordul stabilit duminică de Liudmila 
Samsonova şi Paula Badosa, care 
s-au înfruntat timp de 3 ore şi 22 de 
minute.

„Nu plănuiam să bat recordul! 
Dar Bia a fost într-o formă grozavă şi 
ştiam că ea este o luptătoare grozavă. 
Cred că despre asta este tenisul, 
unde toată munca dă roade. Uneori 
nu contează dacă este o primul tur 

sau o finală, bucuria este aceeaşi. 
Am luptat foarte tare azi. Chiar cred 
că am dat totul, nu mi-a mai rămas 
nimic. Bia a jucat extraordinar. Ştii, 
tenisul nu e corect uneori. Joci pentru 
trei ore şi jumătate, şi este o diferenţă 
de un punct. Dar acesta este tenisul 
şi sunt fericită că astăzi am câştigat. 
Sunt foarte, foarte mândră de felul 
în care am luptat”, a declarat Cîrstea, 
pentru pagina oficială a WTA.

În turul doi la Dubai, Cîrstea va 
evolua cu sportiva cehă Karolina 
Muchova, locul 112 mondial.

Și Ana Bogdan, locul 75 WTA, 
venită din calificări, s-a calificat în 
turul al doilea la Dubai, după ce a 
învins-o pe Laura Siegemund, din 
Germania, locul 130 mondial și venită 
și ea din calificări, cu scorul de 7-5, 
6-3. În turul doi, Bogdan va evolua 
cu Shelby Rogers.

În schimb, Irina Begu, locul 38 
mondial, a fost eliminată, duminică, 
în primul tur al turneului de simplu 
de sportiva cehă Barbora Krejcikova, 
locul 29 mondial, scor 6-4, 6-2.

Pe tabloul de dublu, perechea 
Mon i ca  N i cu l e s cu /K imbe r l ey 
Zimmermann (România/Belgia) s-a 
calificat, luni, în turul al doilea după 
victoria obținută în fața cuplului Linda 
Fruhvirtova/Kaia Kanepi (Cehia/
Estonia), scor 3-6, 6-4, 11-9. În 
turul doi, Niculescu şi Zimmermann 
vor juca împotriva perechii Anastasia 
Pavliucenkova/Elena Rîbakina (Rusia/
Kazahstan).

sursa: frt.ro
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Sepsi tremură. FCU Craiova câștigă și 
vânează ultimul loc de play-off

FCU Craiova a câștigat, din nou. 
Oltenii s-au impus în fața celor de 
la FC Voluntari, scor 2-1, chiar în 
Bănie. Oaspeții au deschis scorul, prin 
Damașcan, în prima repriză. Elevii lui 
Napoli au fost mai montați în partea 
secundă și au întors scorul. Bahassa 
a restabilit egalitatea, iar autogolul 
lui Nemec i-a adus pe craioveni în 
avantaj.

Echipa patronată de Adrian 
Mititelu are cu 5 puncte mai puțin 
față de Sepsi, formație ce ocupă 
ultimul loc de play-off. Totuși, Craiova 
are un program mai ușor pentru 
următoarele 4 etape: Mioveni, 
Chindia, Botoșani și Hermannstadt, 
în timp ce echipa pregătită de Bergodi 
va juca împotriva unor adversari mai 
dificili: Hermannstadt, Farul, CFR Cluj 
și FCSB.

FCU Craiova: Gurău - Negru, 
Duarte, Henriques, Mascarenhas -  
Albu, Achim - Baeten, Bauza, Bahassa - 
Chițu. Rezerve: Mogoșanu, Paramatti, 

Zanfir, Van Durmen, Ganea, Blidar. 
Sidibe, Piccolomo, Blănuță. Antrenor: 
Nicolo Napoli.

FC Voluntari: Popa - Ricardinho, 
Matricardi, Armaș - M. Lopes, 

Napoli, după victoria cu FC 
Voluntari: „Am fost norocoși”
Nicolo Napoli recunoaște că elevii 

lui au avut un gram de noroc în plus 
față de adversari. Oltenii au întors 
rezultatul, în a doua repriză, dar 
lucrurile puteau să nu fie atât de bune 
pentru trupa din Bănie.

„A fost un meci bun. Important 
este că băieții au jucat bine. Prima 
repriză nu a fost bună pentru noi, 
însă după ce s-a întâmplat în partea 
a doua meritam să câștigăm. Acesta 
este fotbalul. Cine nu dă gol nu 
câștigă. Voluntari este o echipă bună, 
cu un antrenor bun și niște fotbaliști 
buni. Am fost norocoși noi pentru 
că am insistat în repriza a doua”, a 
declarat Nicolo Napoli.

Antrenorul italian încă speră la 
play-off. Programul îi ajută pe alb-
albaștri, dar tehnicianul explică faptul 
că doar după următoarele 4 partide 
se va putea trage o concluzie.

„Avem un lot bun și avem nevoie 

de asta pentru a face puncte și pentru 
a urca în clasament.  (n.r. dacă se 
gândește la play-off) Important este 
că băieții gândesc pozitiv. Mai avem 
4 meciuri și vrem să adunăm toate 
punctele posibile. Toate meciurile 
sunt echilibrate, iar noi vrem să 
scoatem rezultate bune și vom vedea 
după aceea”, a mai spus Napoli.

Cătălin ANGHEL

Răduț, Tavares, Rață, Aliji - Nemec, 
Damașcan. Rezerve: Fernandez, 
Andreș, Paz, Al. Vlad, Costin, Voican, 
D. Florea, Merloi, Dumiter. Antrenor: 
Liviu Ciobotariu.

Stadion: „Complex Sport iv 
Craiova”. Arbitru: Marcel Bîrsan //  
Asistenți: Mihai Marica, Andrei 
Constantinescu. Arbitru VAR: Istvan 
Kovacs // Asistent VAR: Andrei Florin.


