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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. 

PA Spital Scorniceşti, PC Penny Scorniceşti, PTAb 
Penny Scorniceşti, PTCZ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Scorniceşti, 
PTCZ Liceu Scorniceşti, PTCZ CT Scorniceşti

Scorniceşti09:00 - 17:00

02.03
Celulă 20 kV Trafo-PTAB Plevnei-Sosire din LEA - str. 
Plevnei

Slatina08:00 - 16:00

CTI 20 T2 PTCZ Tricotaje Caracal_Protecții - străzile: 
Traian, Vornicu UrecheCaracal08:00 - 16:00

PTA 2 Grozăveşti - circuit 2Grozăveşti08:45 - 15:30

Clădire inteligentă, în Mehedinți

Prefectul județului Mehedinți, 
Constantin-Alin Isuf, a participat, 
marți, 21 februarie, alături de ministrul 
afacerilor interne, Lucian Nicolae 
Bode şi ministrul dezvoltării, lucrărilor 
publice şi administrației, Cseke Attila, 
la semnarea contractului de finanțare 
a proiectului „Reabilitarea energetică 
aprofundată Palat Administrativ 
Drobeta Turnu Severin”.

Au mai fost prezenți, Aneta Matei 
împreună cu secretari de stat, şefi 
ai direcțiilor din aparatul central al 

MAI, inspectori generali ai structurilor 
centrale, prefecți şi subprefecți din 
județele ale căror proiecte au fost 
aprobate.

„Proiectul are ca obiectiv principal 
transformarea clădirii Prefecturii 
Mehedinți într-o clădire verde, 
inteligentă, prin reducerea emisiilor 
de CO2 şi utilizarea energiei din surse 
regenerabile.

Pe această cale, prefectul Alin 
Isuf doreşte să transmită un mesaj 
de mulțumire şi respect profund 
pentru toate structurile centrale ale 
MAI care au fost alături şi ne-au 
sprijinit în acest demers”, au transmis 
reprezentanții Prefecturii Mehedinți.

Școlile din Mehedinți nu sunt încadrate în 
clasa de risc seismic I

Inspectoratul Școlar Județean 
Mehedinți transmite că, pe raza 
județului, nu sunt şcoli care să fie 
încadrate în clasa de risc seismic I. 
În județ, funcționează 109 unități de 
învățământ cu personalitate juridică, 
a căror activitate este dispusă în 434 
imobile.

La nivel național, 39 de clădiri 
sunt încadrate în clasa de risc seismic 
I, din care doar 21 sunt în uz. Dintre 
aceste 21 de clădiri, 15 imobile au 
destinația săli de clasă/laboratoare, 

iar 6 clădiri au alte destinații.
„În total, în județul Mehedinți, 

avem 434 de clădiri ce aparțin 
unităților şcolare. Încadrate în clasa 
de risc seismic III avem 25 de 
imobile, iar 13 sunt în clasa de risc 
seismic IV. Ne confruntăm, însă, cu 
o situație delicată: 396 de clădiri 
nu sunt încadrate în nicio clasă de 
risc seismic, pentru că nu au fost 
efectuate expertizări ale acestor 
imobile.

Am făcut o adresă oficială către 

toate şcolile, pentru a efectua această 
expertiză. Din discuțiile purtate 
cu directorii, nu avem probleme 
majore în ceea ce priveşte rezistența 
clădirilor. Chiar astăzi (n.r. - miercuri), 
a avut loc o videoconferință în 
sistem integrat - Ministerul de 
Interne şi cel al Educației - în care 
a fost ridicată şi problema finanțării 
pentru efectuarea expertizelor. Există 
fonduri, la nivel național, pentru 
acest demers - primăriile pot solicita 
fonduri pentru reabilitarea unităților 

de învățământ cu risc seismic ridicat”, 
declară inspectorul şcolar general 
al Inspectoratului Școlar Județean 
Mehedinți, Alin Tomoescu, potrivit 
actualmehedinti.ro.

Ministerul Educației, în parteneriat 
cu Banca Mondială, derulează un 
proiect în valoare de aproape 100 
milioane euro, care are drept scop 
reabilitarea, consolidarea şi/sau 
construirea unor şcoli din zonele cu 
cel mai mare risc seismic din România.

Claudia GROSU
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Balș. Concurs pentru posturi de asistent 
medical școlar

Primăria Orașului Balș organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată, a funcţiei 
contractuale, de execuție, vacante, de 
asistent medical generalist debutant 
(2 posturi) la Cabinetele medicale 
școlare.

Condițiile de participare pentru 
concurenți.

a) are cetățenia română sau 
cetățenia unui alt stat membru al 
Uniunii Europene, a unui stat parte 
la Acordul privind Spațiul Economic 
European (SEE) sau cetățenia 
Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris 
și vorbit;

c) are capacitate de muncă în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicată, 
cu modificări le și completări le 
ulterioare;

d) are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitățile 

sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, 

de vechime în specialitate și, după 
caz, alte condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs;

f )  nu  a  fo s t  condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei 
in f rac ț iun i  cont ra  secur i tă ț i i 
naționale, contra autorității, contra 
umanității, infracțiuni de corupție 
sau de serviciu, infracțiuni de 
fals ori contra înfăptuirii justiției, 
infracțiuni săvârșite cu intenție 
care ar face o persoană candidată 
la post incompatibilă cu exercitarea 
funcției contractuale pentru care 
candidează, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă 
complementară prin care i-a fost 
interzisă exercitarea dreptului de a 
ocupa funcția, de a exercita profesia 
sau meseria ori de a desfășura 
activitatea de care s-a folosit pentru 
săvârșirea infracțiunii sau față de 
aceasta nu s-a luat măsura de 
siguranță a interzicerii ocupării unei 
funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiuni le 
prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea 
nr. 118/2019 privind Registrul național 

automatizat cu privire la persoanele 
care au comis infracțiuni sexuale, 
de exploatare a unor persoane 
sau asupra minorilor, precum și 
pentru completarea Legii nr. 76/2008 
privind organizarea și funcționarea 
Sistemului Național de Date Genetice 
Judiciare, cu modificările ulterioare, 
pentru domeniile prevăzute la art. 35 
alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcției contractuale sunt:

- Studii liceale atestate cu diplomă 
de bacalaureat,

- Studii de specialitate - absolvenți 
de școală postl iceală sanitară 

autorizată în vederea exercitării 
profesiei  de asistent medical 
generalist,

- Adeverință eliberată de către 
OAMGMAMR în vederea participării 
la concurs,

-  Nu neces i tă  vech ime în 
specialitate.

Concursul se va organiza conform 
calendarului următor:

- 06 martie 2023, ora 16.00: 
termenul limită pentru depunerea 
dosarelor;

- 15 martie 2023, ora 09.30: 
proba scrisă;

- 20 martie 2023, ora 09.30: 
proba interviu.

Percheziții pentru 
delapidare, uz de fals 

și abuz în serviciu
Nu mai puțin de 13 percheziții 

au avut loc miercuri în județele Olt 
și Constanța. Descinderile au venit 
în urma unui dosar care vizează 
delapidare, fals intelectual, uz de fals 
și abuz în serviciu cu producerea unor 
consecințe deosebit de grave.

Potrivit polițiștilor, un bărbat, de 
63 de ani a fost reținut.

„La data de 21 februarie, polițiști 
ai Serviciului de Investigare a 
Criminalității Economice Constanța 
au efectuat 13 percheziții domiciliare, 
în județele Constanța și Olt, în 
cadrul unui dosar penal în care 
se efectuează cercetăr i ,  sub 
supravegherea Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Constanța, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunilor de 
delapidare, fals intelectual, uz de fals 
și abuz în serviciu cu producerea unor 
consecințe deosebit de grave.

Din cercetări a reieșit că, în 
perioada februarie 2018 - octombrie 
2022, un bărbat, de 63 de ani, 
angajat al unei instituții din comuna 
Mereni, județul Constanța, având 
ca atribuții de serviciu întocmirea 
ordinelor de plată și înregistrarea 
documentelor în evidențele contabile, 
ar fi semnat, în numele instituției, 
fără avizul ordonatorilor de credite 
și prin falsificarea semnăturilor 
acestora, documente de achiziție, 
recepție și plată, prin care a efectuat 
plăți nelegale din conturile instituției, 
în cuantum de peste 2.000.000 
de lei, în conturile a șase societăți 
comerciale, din județele Constanța 
și Olt. În urma perchezițiilor, au fost 
descoperite și ridicate mai multe 
înscrisuri”, au transmis reprezentanții 
IPJ Constanța.

Alexandru NICA

Școli aflate în categoria I 
de risc seismic

S e i sme l e  î n r e g i s t r a t e  î n 
ultima perioadă au deschis ochii 
responsabililor din învățământ. Mai 
multe școli din toată țara sunt în 
categoria I de risc în caz de cutremur. 
Potrivit unui comunicat al Guvernului, 
în țara noastră există nu mai puțin 
de 39 de şcoli, săli de sport sau 
laboratoare şcolare încadrate în clasa 
de risc seismic I.

Două dintre inst i tuț i i le de 
învățământ încadrate la categoria I 
de risc seismic se află în județul Olt. 
Este vorba despre Liceul Teoretic 
„Ioniță Asan” Caracal și Grădinița cu 
Program Normal Broșteni, județul Olt.

Lista clădirilor cu destinația săli de 
clasă/laboratoare

- Școala Gimnazială Filipeni, 
județul Bacău,

- Grădinița cu Program Normal 
Ferestrău (Oituz), județul Bacău,

- Liceul de Arte „Hariclea Darclee”, 
județul Brăila,

- Școala Gimnazială Nr. 1 Adunații 

Copăceni, județul Giurgiu,
- Școala Gimnazială Nr. 3 Voluntari, 

județul Ilfov,
- Colegiul Național Pedagogic 

Vasile Lupu, județul Iași,
- Grădinița cu Program Normal 

„Al.I. Cuza”, județul Iași,
- Grădinița cu Program Normal Nr. 

20 Baia Mare, județul Maramureș,
- Școala Gimnazială, comuna 

Dulcești, județul Neamț,
- Liceul Teoretic „Ioniță Asan” 

Caracal, județul Olt,
- Grădinița cu Program Normal 

Broșteni, județul Olt,
- Școala Primară Dîmbu (Băicoi), 

județul Prahova,
- Grădinița cu program normal 

Deleni, județul Suceava,
-  Școala Gimnazia lă Nr.  1 

Timișoara,
- Școala Gimnazială „Angela 

Gheorghiu” Adjud, județul Vrancea.

Alexandru NICA
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Ședință cu privire la situația clădirilor din 
sistemul de învățământ

Miercuri a avut loc o ședință de 
lucru, în format videoconferință, cu 
participarea miniștrilor afacerilor 
interne, dezvoltăr i i ,  lucrăr i lor 
publice și administrației, educației, 
prefecții și subprefecții. Din partea 
județului Vâlcea, la videoconferință 
au participat: prefectul județului 
Vâlcea - Mihai Oprea, subprefectul 
Florentina Călin, vicepreședintele 
Consiliului Județean Vâlcea - Florian 
Marin, precum și reprezentanții 
Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Vâlcea, Inspectoratului Școlar 
Județean Vâlcea, Inspectoratului 
de  Po l i ț i e  Jude țean  Vâ l cea , 
Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Vâlcea și Inspectoratului Județean în 
Construcții Vâlcea.

„Principalele teme ale întrevederii 
au fost legate de stadiul implementării 
proiectelor depuse de structurile 
Ministerului Afaceri lor Interne 
finanțate prin Programul Național de 
Redresare și Reziliență, precum și 
situația clădirilor în care își desfășoară 
activitatea unitățile din sistemul de 
învățământ, raportat la manifestările 
seismice din ultima perioadă.

Menționăm faptul că, în contextul 
seismului produs în data de 14 
februarie 2023, în județul Gorj 

(resimțit și la Vâlcea), membrii 
Comitetului Județean pentru Situații 
de Urgență (CJSU) Vâlcea s-au 
întrunit în ședință extraordinară, în 
data de 21 februarie 2023, cu scopul 
stabilirii vulnerabilităților și măsurilor 
de remediere/diminuare a stării/
stărilor potențial generatoare de 
situații de urgență în cazul producerii 
unui cutremur”, au spus reprezentanții 
Prefecturii Vâlcea, care au precizat și 
articolele aferente Hotărârii adoptate 
de CJSU Vâlcea.

„Având în vedere evidența 
clădirilor încadrate prin raport de 
expertiză tehnică, în clase de risc 
seismic, identificate la nivelul județului 
Vâlcea, a fost adoptată Hotărârea 
CJSU Vâlcea nr. 7/21.02.2023, cu 
următoarele prevederi:

Art.1. Comitetul Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Vâlcea ia act de 
evidența clădirilor încadrate prin 
raport de expertiză tehnică, în clase 
de risc seismic, identificate la nivelul 
județului Vâlcea, conform anexei 
nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art. 2. Proprietarii clădirilor, 
persoane fizice sau juridice şi 
asociaţiile de proprietari, precum 
şi persoanele juridice care au în 
administrare clădiri vor duce la 
îndeplinire atribuțiile prevăzute de 
Legea nr. 212/12.07.2022 privind 
unele măsuri pentru reducerea riscului 

seismic al clădirilor, cu modificările și 
completările ulterioare.

Art.  3. Comitetul  judeţean 
pen t ru  s i t ua ţ i i  d e  u rgen ţă , 
comitetele locale pentru situaţii 
de urgenţă, Consiliul Judeţean, 
respectiv consiliile municipiilor, 
oraşelor şi comunelor, primarii 
municipiilor, oraşelor şi comunelor 
vo r  a c ţ i ona ,  î n  a r i a  l o r  de 
autoritate, pentru îndeplinirea 
atribuțiilor prevăzute de Legea 
nr. 212/12.07.2022 privind unele 
măsuri pentru reducerea riscului 
seismic al clădirilor, cu modificările 
și completările ulterioare.

Art. 4. Pentru reducerea riscului 

seismic, în corelare cu Legea nr. 
212/12.07.2022 privind unele 
măsuri pentru reducerea riscului 
seismic al clădirilor, cu modificările 
și completările ulterioare, Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Vâlcea dispune măsuri conform 
anexei nr. 2, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Secretariatul Tehnic 
Permanent al Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă va asigura 
transmiterea prezentei hotărâri către 
membrii CJSU Vâlcea, autorităților 
administrației publice locale și altor 
persoane interesate”, au adăugat 
reprezentanții Prefecturii Vâlcea.

Râmnicu Vâlcea. Parcul Ostroveni a fost inaugurat

Miercuri, 22 februarie, Parcul 
Ostroveni - amplasat pe faleza 
Oltului în zona blocurilor ANL - a fost 
inaugurat în prezența a zeci de copii și 
a mai multor locuitori ai cartierului din 
sudul Râmnicului. Este cel de-al doilea 
parc realizat cu fonduri europene în 

municipiu, după Parcul Știrbei Vodă, 
finalizat în urmă cu un an.

Potrivit reprezentanților Primăriei 
Râmnicului, în aproximativ o lună, 
urmează inaugurarea unei a treia 
astfel de facilități de agrement, aflată 
în stadiu final de execuție în zona 
lacurilor de lângă barajul din nordul 
Râmnicului.

„Contractul de finanțare pentru 
acest proiect implementat în 
cadrul Programului Operațional 
Regional 2014 - 2020 a fost semnat 
în iunie 2020, cu un buget de 
1.775.365,17 lei, din care valoarea 
contribuţiei nerambursabile este 
de 1.739.857,87 lei, iar contribuția 
din FEDR este 1.509.060,39 lei și 
valoarea contribuției din bugetul 
național este 230.797,48 lei. La fel ca 
și celelalte două parcuri finanțate din 

fonduri europene nerambursabile, 
Parcul Ostroveni s-a amenajat pe o 
suprafață degradată și neutilizată, în 
conformitate cu obiectivele specifice 
urmărite: îmbunătățirea condițiilor 
de viață, oferirea unui mod sănătos 
de petrecere a timpului liber și 
optimizarea condițiilor de mediu 
prin creșterea suprafeței spațiilor 
verzi a municipiului și prin crearea 
unui spațiu deschis de agrement și 
recreere.

Principalele categorii de lucrări 
efectuate pe o suprafață de peste 
5.000 mp au fost realizarea unei 
infrastructuri de alei pietonale, 
montarea de mobilier urban (coșuri 
de gunoi, cișmea, bănci, pergole), 
crearea de spații verzi (plantarea de 
arbori și de gazon, montarea unui 
sistem de irigare automatizat cu 

aspersoare telescopice), iar printre 
dotările noului parc se numără un 
loc de joacă pentru copii (incluzând 
printre altele o tiroliană, echipamente 
de fitness și o instalație pentru 
persoane cu dizabilități), grup sanitar, 
sistem de iluminat cu corpuri LED, 
dar și o rețea de camere video 
mobile de mare rezoluție cu sistem 
anti-vandalism.

Primarul Mircia Gutău s-a arătat 
deosebit de încântat de felul în 
care arată Parcul Ostroveni și și-a 
exprimat convingerea că, în foarte 
scurt timp, acesta va deveni un punct 
de atracție al întregului cartier, atât 
pentru copii, cât și pentru adulți, 
sporind atractivitatea întregii zone”, 
au spus reprezentanții Primăriei 
Râmnicu Vâlcea.

Alexandru NICA
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Stație de pretratare a deșeurilor, 
la Ghindeni

Consiliul Județean (CJ) Dolj va 
construi o stație de pretratare a 
deșeurilor în comuna Ghindeni. 
Investiția vine în urma proiectului 
„Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Dolj”. Din acest 
motiv, consilierii județeni urmează să 
aprobe vineri, 24 februarie, includerea 
în inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al Judeţului Dolj 
a unui teren de 80.000 mp, situat în 
comuna Ghindeni. Valoarea estimată 
a terenului depășește 230 mii lei.

„Propunem includerea în inventarul 
bunurilor care aparţin domeniului 
public al judeţului Dolj a imobilului 
teren în suprafaţă de 80.000 mp, 
situat în comuna Ghindeni, T 190, P 
15/1, număr cadastral/carte funciară 
nr. 33221 Ghindeni, intravilan, arabil, 
cu valoare de inventar de 231,80 mii 
lei”, se arată în proiectul CJ Dolj.

Terenul de la Ghindeni a trecut 
în proprietatea UAT Dolj încă din 
noiembrie 2022. În hotărârea aprobată 
în toamna anului trecut, privind 
trecerea terenului în proprietatea 
domeniului public Dolj, reprezentanții 
CJ spuneau că „rolul unui instalații 
de tratare a deșeurilor colectate 
separat este tratarea și neutralizarea 
deșeurilor în vederea eliminării 
mirosurilor specifice și a efectelor 
negative produse prin depozitarea 
lor în depozitele de deșeuri, precum 
şi diminuarea cantităţilor de deşeuri 
depozitate şi valorificarea lor, în 
vederea atingerii ţintelor asumate de 
România. În cadrul asistenței tehnice 
contractate în vederea elaborării 
aplicației de finanțare se vor elabora o 
serie de studii care vor stabili cea mai 
bună opțiune tehnică pentru județul 
Dolj, luând în considerare opțiunile 
din P.J.G.D. pentru realizarea unei 
instalații de tratare a deșeurilor 
colectate separat cu o capacitate 
maximă de 97.000 t/an (total intrări în 
instalație în anul 2025). În instalație 
vor fi tratate atât deșeuri municipale 
reziduale cât și biodeșeuri menajere, 
similare și din piețe colectate separat. 
Tratarea deșeurilor reziduale într-o 
astfel de instalație va duce atât la 
stabilizarea biologică a deșeurilor (în 
proporție de 70%), cât și la reducerea 
semnificativă a cantității depozitate, 
as igurând ast fe l  îndep l in i rea 

obiectivelor și țintelor prevăzute 
pentru județul Dolj”, se arată în 
proiectul CJ din luna noiembrie.

Consilierii județeni au prezentat 
și avantajele unei astfel de instalații, 
și anume: „Creșterea procentului 
de materiale reciclabile sortate; 
reducerea cantităților de deșeuri 
eliminate prin depozitare; posibilitate 
de obținere de biogaz (gaz cu conținut 
mare de metan, care este sursă de 
energie regenerabilă). Biogazul 
produs este stocat, condiționat şi 
folosit pentru producerea energiei; 
reprezintă o alternativă de tratare 
a deşeur i lor  fo los i tă la n ive l 
internaţional, fiind una din cele mai 
eficiente şi responsabile metode 
de gestionare a deşeurilor, fără 
impact negativ semnificativ asupra 
mediului şi populaţiei; procesul de 
tratare este închis, fără emanare 
de mirosuri în atmosferă (procesul 
de degradare biologică are loc în 
incinte închise, cu preluare de gaze, 
filtrare sau refolosire), deşeurile fiind 
prelucrate de la sosirea acestora în 
staţie; nu vor exista depozitări de 
deşeuri în incinta amplasamentului; 
din staţie vor rezulta deşeuri ce vor 
fi valorificate; se vor crea oportunităţi 
de locuri de muncă atât în perioada 
de construcţie, cât şi în perioada 
de operare; valoarea estimată a 
investiției este de 40 milioane euro, 

finanțată din fonduri europene”, se 
mai arată în proiectul CJ, aprobat în 
noiembrie 2022.

„S istemul de management 
integrat al deșeurilor în județul Dolj” 
este finanțat din fonduri POS Mediu, 
respectiv POIM. Proiectul prevedere 
gestionarea deşeurilor municipale, 
precum şi premisele pentru asigurarea 
serviciilor de gestionare a deşeurilor 
de la populaţia judeţului Dolj.

Unul dintre demersurile obligatorii 
pentru obținerea finanțării presupune 
identificarea unui teren potrivit 
investiţiilor, pentru construcţia unei 
instalaţii de tratare a deșeurilor 
colectate separat, în suprafață de 
minim 5 ha. În acest sens, consilierii 
au decis că terenul de la Ghindeni 
este cel potrivit pentru realizarea 
stației de tratare a deșeurilor.
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Primarul din Târgu Jiu cere demisia directoarei care a cerut 
semnarea declaraţiei de asumare a riscului la cutremur

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel 
Romanescu, a cerut, marţi seara, demisia 
directoarei Grădiniţei cu program prelungit 
„Constantin Brâncuşi” după ce părinţii 
copiilor au fost puşi să semneze o declaraţie 
pe propria răspundere în caz de cutremur.

„Cer demisia directorului Grădiniţei cu 
Program Prelungit „Constantin Brâncuşi”, 
Camelia Bălănescu! Situaţia creată în 
cadrul instituţiei, acolo unde părinţii au 
fost puşi să semneze o declaraţie pe 
propria răspundere în caz de cutremur, 
este de neacceptat! Şi sunt motive 
serioase în acest sens. În primul rând, 3 
dintre clădirile în care funcţionează creşa 
şi grădiniţele administrate de directorul 
Camelia Bălănescu sunt noi, aici primăria 
investind sume considerabile. Este vorba 
despre cea mai modernă creşă din zona 
Olteniei (zona Debarcader), grădiniţa 
cu program normal din zona Lotrului 
şi grădiniţa din zona Brânduşei, iar 

clădirea din strada 11 Iunie a beneficiat, 
de asemenea, de investiţii importante. 
De aceea, acţiunea doamnei respective 
este bizară şi nejustificată, mai ales că 
dumneaei nu a semnalat vreo problemă 
în acest sens”, a scris primarul pe contul 
de facebook.

El a adăugat că directoarea nu a 
respectat recomandările Inspectoratului 
Şcolar de a organiza, în această perioadă, 
un program special pentru copii, aşa cum 
s-a întâmplat în cazul altor unităţi de 
învăţământ şi a ales să inducă panica în 
rândul părinţilor.

„Aceşt ia au avut dreptate să 
se revolte, având în vedere reacţia 
iresponsabilă a conducătorului instituţiei 
de învăţământ care, în mod evident, 
nu face faţă funcţiei pe care o deţine. 
Iar reacţia Inspectoratului Şcolar a fost 
foarte blândă având în vedere gravitatea 
celor întâmplate. Un manager bine 

pregătit îşi arată valoarea în situaţii de 
criză şi nu clachează în faţa problemelor, 
oricât ar fi de dificile”, a conchis Marcel 
Romanescu.

Conform datelor comunicate, 
marţi, de Prefectura Gorj, o echipă a 
Inspectoratului Şcolar Judeţean s-a 
deplasat la Grădiniţa cu Program Prelungit 
„Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu după 
ce în spaţiul public a apărut informaţia 
potrivit căreia părinţilor copiilor înscrişi 
la această unitate li se cere să semneze 
o declaraţie pe propria răspundere prin 
care îşi asumă riscul producerii unor 
evenimente seismice, scrie Agerpres.

„Din discuţiile purtate cu membri ai 
CA (Consiliului de Administraţie - n.r.) 
şi cu directorul unităţii, a reieşit că, la 
data amintită (n.r. - luni), a fost trimis 
părinţilor, urmând a fi completată, o 
declaraţie pe propria răspundere prin 
care părinţilor/aparţinătorilor legali li se 

aducea la cunoştinţă riscul producerii 
unor evenimente seismice, aspect ce 
trebuia asumat prin semnătură de către 
aceştia. Actul fusese supus aprobării de 
către Consiliul de Administraţie al unităţii. 
Documentul a fost retras ulterior, iar în 
acest moment nu există un alt act similar, 
care să poată îngrădi accesul preşcolarilor 
şi antepreşcolarilor la educaţie. Facem 
precizarea că acest caz este unul singular, 
neexistând o altă unitate de învăţământ 
care să fi dat un document similar”, a 
transmis Prefectura.

Prin semnarea acelui document, 
părinţii trebuiau să îşi asume faptul că nu 
au cu cine să îşi lase copiii acasă şi faptul 
că sunt conştienţi de riscurile la care 
sunt expuşi copiii în caz de cutremure, 
dată fiind situaţia seismologică actuală 
din zonă.

Vera IONESCU

Cutremurele din Gorj au afectat peste 
120 de clădiri

Comitetul Județean pentru Situații 
de Urgență a luat hotărâri imediate 
de gestionare, în urma cutremurelor 
produse în Gorj. Acestea au afectat 
121 de clădiri din tot județul. S-a avut 
în vedere, prioritar, să se intervină 
pentru gestionarea situațiilor de urgență 
semnalate, iar comisiile mixte formate în 
cadrul comitetului s-au deplasat în teren 
pentru constatarea efectelor negative, 
centralizarea datelor și prezentarea 
acestora în vederea inițierii demersurilor 
necesare revenirii la starea de normalitate.

Potrivit Instituției Prefectului - Județul 
Gorj, comisiile mixte s-au deplasat la toate 
locațiile unde au fost semnalate probleme, 
iar din evaluările vizuale s-a constatat 
că s-au produs pagube la 121 de clădiri, 
astfel: 27 de unități de învățământ, 17 
instituții publice, 1 unitate medicală, 20 
de lăcașuri de cult, 5 operatori economici, 
2 obiective turistice, 24 blocuri de locuit, 
22 de construcții cu destinația casă de 
locuit, 3 alte construcții.

„S-a urmărit, cu prioritate, evaluarea 
clădirilor care au destinația blocuri de 
locuit și case de locuit pentru ca utilizatorii 
acestori clădiri să nu fie puși în pericol și să 
fie informați despre eventualele pericole. 
Din fericire, în ceea ce privește aceste 
categorii de construcții vă comunicăm 
faptul că nu au fost constatate vizual 
elemente ale structurilor de rezistență 
afectate”, transmite sursa citată.

Guvernul va aloca 51 de milioane de 
lei pentru reabilitarea a 16 obiective din 5 
unităţi administrativ-teritoriale din judeţul 

Gorj afectate de cutremur, a anunţat 
prim-ministrul Nicolae Ciucă, potrivit 
agerpres.ro.

„Marți am avut un dialog şi o analiză 
pe o serie de măsuri pe care am început 
să le materializăm, o parte dintre ele 
vor fi materializate chiar în şedinţa de 
guvern de astăzi. Am stabilit, astfel, să 
analizăm şi să aprobăm în şedinţa de 
guvern o hotărâre pentru reabilitarea 
şi, eventual, construcţii pentru clădirile 
care au fost afectate din judeţul Gorj. 
Este vorba despre aproximativ 51 de 
milioane de lei care vor fi alocaţi la 5 
unităţi administrativ-teritoriale pentru 
16 obiective”, a declarat Nicolae Ciucă, 
miercuri, în şedinţa de guvern.

El a adăugat că Executivul va 
analiza în primă lectură şi un proiect de 
ordonanţă de urgenţă privind un program 
de reabilitare a şcolilor cu risc seismic I.

„Şi, de asemenea, un proiect de lege, 
tot în primă lectură, prin care se vor 
simplifica procedurile privind elaborarea 
documentelor şi diminuarea timpului de 
acordare a avizelor şi aprobărilor. Practic, 
aflarea în primă lectură a ordonanţei 
de urgenţă şi a proiectului de lege este 
determinată tot de decizia de a diminua 
timpul de avizare la nivelul ministerelor 
şi, în felul acesta, în şedinţa de guvern 
viitoare vom analiza şi aproba atât 
ordonanţa de urgenţă, cât şi proiectul de 
lege”, a precizat Ciucă.

În completare, ministrul Dezvoltării, 
Cseke Attila, a precizat că suma de 
51,4 milioane de lei va fi alocată pentru 
refacerea clădirilor afectate de cutremur 
din municipiul Târgu Jiu, oraşul Tismana, 
comuna Arcani, comuna Runcu şi comuna 
Stăneşti, pentru lucrări de reparaţii, 

consolidări, chiar şi desfiinţare de 
obiective de investiţii şi reconstruire 
la 16 obiective, toate din domeniul 
învăţământului.

„Această hotărâre se bazează pe 
hotărârea Comitetului Judeţean de 
Situaţii de Urgenţă şi pe proiectul de 
hotărâre de guvern înaintat de Instituţia 
prefectului judeţului Gorj, respectiv 
Consiliul Judeţean Gorj şi avem toate 
avizele pentru acest proiect de hotărâre 
de guvern”, a explicat ministrul.

El a detaliat şi cu privire la proiectul de 
ordonanţă de urgenţă privind programul 
guvernamental destinat consolidării 
şcolilor care sunt expertizate cu grad de 
risc seismic I.

Situația clădirilor cu destinație unitate 
de învățământ, din Gorj, este următoarea:

- Pentru 16 dintre clădirile afectate, 
în urma raportului de sinteză prezentat 
în cadrul Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență, Instituția Prefectului 
- Județul Gorj a înaintat către Ministerul 
Dezvoltăr i i ,  Lucrăr i lor Publ ice ș i 
Administrației un proiect de Hotărâre 
de Guvern în vederea alocării sumelor 
din Fondul de investiție la dispoziția 
Guvernului prevăzut în bugetul de stat 
pentru anul 2023, necesare efectuării 
lucrărilor de investiții, proiect care a 
obținut toate aprobările, fiind astăzi pe 
ordinea de zi a Guvernului României.

- Pentru celelalte 11 clădiri cu 
destinația unitate de învățământ urmează 
ca în perioada imediat următoare, 
unitățile administrativ teritoriale să 
efectueze lucrările necesare.

- În ceea ce privește activitatea 
elevilor, Inspectoratul Școlar Județean 
Gorj va lua decizii de relocare a elevilor 

din spațiile afectate sau comasare a 
acestora, astfel încât să nu existe niciun 
fel de pericole în ceea ce-i privește 
pe elevi și cadrele didactice. Măsurile 
adoptate vor fi comunicate în timp util de 
către reprezentanții fiecărei unități școlare 
pentru a ajunge în cel mai scurt timp la 
elevi și la părinți.

- În ceea ce privește lăcașurile de cult, 
Raportul de evaluare pentru cele 25 de 
biserici afectate urmează să fie transmis 
Mitropoliei Olteniei, Secretariatului 
General al Guvernului și Secretariatului de 
Stat al Cultelor, măsurile stabilite urmând 
să fie comunicate ulterior.

Cetățenii care dețin asigurare pentru 
locuințele afectate de cutremur pot 
iniția demersurile pentru despăgubire, 
iar în acest sens nu trebuie să obțină 
niciun document oficial care să certifice 
producerea seismelor pe teritoriul 
județului Gorj, pentru simplificarea 
procedurilor de despăgubire Pool-ul de 
Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale 
(PAID) informând oficial toate societățile 
de asigurare.
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Echipamente din 29 de locuri de joacă din 
Craiova urmează să fie cedate și casate

Direcţia Servicii Publice - Serviciul 
Administrarea şi Monitorizarea 
Serviciilor de Utilitate Publică solicită 
scoaterea din funcţiune, casarea, 
sau transmiterea fără plată către alte 
instituţii publice, a echipamentelor 
aflate în componenţa locurilor 
de joacă, ce sunt în proces de 
modernizare.

Astfel, se propune elaborarea de 
către Direcția Patrimoniu, Serviciul 
Patrimoniu a unui Proiect de hotărâre 
privind trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Craiova 
a unor bunuri ce aparţin domeniului 
public al Băniei. Proiectul de hotărâre 
împreună cu întreaga documentație 
va fi supus spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al municipiului 
Craiova.

„Aceste bunuri ar fi trebuit să facă 
parte din domeniul privat al Municipiului 
Craiova, să fie supuse amortizării 
întrucât sunt destinate să deservească 
activitatea entităţii deţinătoare pe 
o perioadă mai mare de un an şi se 
consumă treptat și să fie înregistrate 
distinct în inventarul domeniului 
privat”, se menționează raportul pus la 
dispoziția consilierilor locali.

Ca urmare a cererii Direcţiei Servicii 
Publice - Serviciul Administrarea şi 
Monitorizarea Serviciilor de Utilitate 
Publică au fost identificate o serie de 
componente ale locurilor de joacă 
care nu au fost trecute în domeniul 
privat al municipiului Craiova, acestea 
figurând în domeniul public al 
municipiului Craiova respectiv:

Decizia are legătură directă cu 
faptul că leagănele, balansoarele 
sau echipamentele puse în discuție 
pot reprezenta un pericol pentru 
toți cei care le folosesc. În mare 
parte, copiii sunt cei care se bucură 
de tot ceea ce este pus la dispoziție 
în locurile de joacă din oraș.

„Având în vedere faptul că 
echipamentele ce fac obiectul 
prezentului raport de specialitate, 
amplasate pe raza municipiului 
Craiova cu destinația de locuri 

d e  j o a c ă /
agrement  au 
durata normală 
de funcționare 
c o n s u m a t ă , 
c o n f o r m 
C a t a l o g u l u i 
m i j l o a c e l o r 
f i x e  2 0 2 2 
ș i  d u r a t e l e 
n o r m a l e  d e 
f u n c ț i o n a r e , 
aprobate prin 
H o t ă r â r e a 
Guvernului nr. 
2 . 1 3 9 / 2 0 0 4 
( M o n i t o r u l 
O f i c i a l  n r . 
46/2005) cât 
ș i  f a p t u l  c ă 

acestea pot reprezenta un pericol 
pentru siguranța utilizatorilor, se 
impune aplicarea prevederi lor 
Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 
pentru reglementarea procesului 
d e  s c oa t e r e  d i n  f un c ţ i une , 
casare şi valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul 
public al statului şi al unităţilor 
admin is t rat iv- ter i tor ia le  sau, 
după caz, aplicarea prevederilor 
Hotărârea nr. 841/1995 privind 
procedurile de transmitere fără 
plată şi de valorificare a bunurilor 
aparţinând instituţiilor publice. 
Drept urmare, după caz, pentru 
procedurile legale de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a 
activelor corporale este necesar 
ca administratorul acestora să 
facă demersurile necesare”, se mai 
specifică în raport.

După caz, unităţile de învățământ 
preuniversitar și RAADPFL Craiova ar 
urma să primească în administrare 
locuri de joacă, ambele părți fiind 
mandatate pentru a îndepl ini 
procedurile legale de scoatere 
din funcţiune, de casare şi de 
valorificare a materialelor rezultate. 
Sumele obţinute din valorificarea 
bunurilor vor constitui venit la 
bugetul local.

Înlocuirea locurilor de joacă din
Craiova a început încă din 
anul 2022
Primarul Craiovei, Lia Olguța 

Vasilescu, anunța, în toamna anului 
2022, faptul că în oraș a început 
înlocuirea locurilor de joacă. Primul 
loc în care s-a intervenit a fost 
parcul „Nicolae Romanescu”.

Licitația pentru acest proiect a 
fost lansată în primăvara aceluiași 
an, având ca obiect „înlocuirea 
echipamentelor de joacă vechi, 
de te r i o ra t e  cu  e ch ipamen te 
corespunzătoare din punct de vedere 
tehnic şi calitativ, dar şi completarea 
locurilor de joacă cu echipamente 
noi în zonele unde acestea sunt 
insuficiente”. Contractul pentru 
achiziția de echipamente pentru 
locurile de joacă a fost împărțit în 
două loturi, iar valoarea acestora 
a fost aproximată la o sumă între 
10.046.950 de lei şi 23.078.373 de 
lei (fără TVA).
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HOROSCOP
Ai primit vibratii ciudate 

de la cineva apropiat? Este 
posibil ca aceasta persoana sa 
nu se supere pe tine. El sau 
ea ar putea fi ingrijorata de 
schimbarile viitoare in mediul 
profesional. 

Aceasta este o zi buna pentru 
a-ti vocaliza sentimentele. Vorbind 
despre o problema cu voce tare, 
in cele din urma vei vorbi despre o 
solutie. Prin externalizarea a ceea ce 
se intampla in capul tau, problema 
este oarecum mai usor de rezolvat.

Ganduri de romantism si visuri la 
o seara minunata cu acel cineva special 
sunt zadarnicite de o munca care trebuie 
facuta imediat. Acest lucru ar putea 
viza finantele si poate implica o gandire 
profunda asupra unor subiecte care nu 
te intereseaza in mod deosebit. 

O oportunitate de afaceri intr-un 
stat indepartat sau chiar intr-o tara 
straina ar putea fi posibila. Ar putea 
necesita multe calatorii sau poate chiar 
relocare. Este posibil sa ai sentimente 
amestecate in legatura cu asta, dar 
este putin probabil sa o refuzi. 

Incepi sa te simti coplesit? Este 
timpul sa lasi mandria si sa ceri ajutorul 
de care stii ca ai nevoie! Majoritatea 
oamenilor sunt flatati atunci cand li se 
cere sa intervina si sa dea o mana de 
ajutor, iar oamenii din jurul tau sunt 
gata de orice si asteapta sa fie intrebati. 

Aceasta este una din acele 
zile in care totul merge bine, 
asa cum a fost planificat. Nu ai 
probabilitatea sa te confrunti cu 
vreo problema astazi. Cu toate 
acestea, vei avea tendinta sa te 
simti stresat si nelinistit.

Ziua de azi pare promitatoare. 
Energia ta se intoarce treptat si 
incepi sa te simti mai intreprinzator 
in viata ta domestica. Fara indoiala, 
astazi vei fi chemat sa rezolvi 
cateva intrebari financiare legate 
de nevoile tale interne. 

Astazi te simti romantic si 
sexy, dar nu vei avea ocazia sa 
faci nimic in acest sens. S-ar putea 
sa fii separat temporar de cineva 
special din viata ta sau este posibil 
ca un potential partener romantic 
sa nu fie disponibil. 

Aceasta este o zi pozitiva. Te 
simti calm, echilibrat si mai tolerant 
decat de obicei de dispozitiile si 
pasiunile mercuriale ale altora. 
Daca le poti gestiona, fa o pauza 
din programul tau ocupat si 
dedica-ti cateva minute.

Astazi te simti romantic si 
sexy, dar nu vei avea ocazia sa 
faci nimic in acest sens. S-ar putea 
sa fii separat temporar de cineva 
special din viata ta sau este posibil 
ca un potential partener romantic 
sa nu fie disponibil.

Lucrurile se vor misca 
mai mult in favoarea ta pe 
masura ce va continua ziua. 

O energ ie  usoara  s i 
sensibila, domina atmosfera. 
Iti va fi mai usor sa fii tu 
insuti.

Orice ai face, fa cu pasiune. 
Ai tendinta de a supraalimenta 
lucrurile atunci cand ar trebui 
sa-ti urmezi intuitia. Stii din 
inima ta ce modalitate trebuie 
sa urmezi si cum sa tratezi 
oamenii din jurul tau. 

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 Parlamentul României 
13:00 Oamenii şi legea 
14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Akzente 
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 Zelenski (12)
22:00 9 vieti 
23:00 Soția perfectă 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare 
  şi Hathaway: 
  detectivi particulari 
01:55 Zelenski (R)
02:55 9 vieti (R)
03:45 Dincolo de alb şi 
  negru (R)
04:25 Soția perfectă 
05:10 Agrostrategia (R)
06:00 Oamenii şi legea (R)
06:55 Imnul României

07:45 Fuga peste graniță (12)
09:20 Tânărul Sheldon 
09:40 Întâlniri în New York (12)
11:10 Harry Potter 
  și Talismanele Morții: 
  Partea I (AP12)
13:35 Harry Potter și 
  Talismanele Morții: 
  Partea 2 (AP12)
15:45 Sfinții din Mafie (15)
17:45 Misiune: Imposibilă -
   Protocolul fantomă (N15)
20:00 Mai bine nu 
  se poate (12)
22:15 Johnny vs 
  Amber 
23:00 11 lovituri 
23:45 Haide cu mine! (15)
01:15 Fals pozitiv (18)
02:50 Întâlniri în New York (12)
04:25 Idiot Prayer: Nick Cave 
  la Alexandra Palace
06:00 Aproape celebri (12)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:30 Războiul depozitelor 
08:30 Ridiculozaurii 
09:30 M.A.S.H. 
10:30 Familia Bundy 
11:30 Seinfeld 
12:30 Faze tari şi minte multă
13:00 Ce spun românii 
14:00 Războiul depozitelor 
15:00 Ridiculozaurii 
16:00 M.A.S.H. 
17:00 Familia Bundy 
18:00 Seinfeld 
18:30 Magazin UEFA
19:45 UEFA Europa Conference
   League : CFR Cluj - Lazio
22:00 UEFA Europa League: 
  Manchester United FC -
  FC Barcelona
00:00 UEFA Europa Conference
   League : CFR Cluj - Lazio
02:00 Ce spun românii 
03:00 Rezidentul 
03:45 Urgențe

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 (AP)
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 Spitalul 
  Bellevue (AP)
22:00 Starea naţiei 

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

07:45 Start Show (R)
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Baronii (AP)
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 Iubirea invinge 
21:00 Lupul de mare 
23:00 Gamer - 
  Jocul supraviețuirii (15)
01:45 Poama acră 
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 
14:00 Frații Diesel 
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 Comori arhitecturale 
  recuperate 
22:00 Comori restaurate 
23:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate
01:00 Indigenii 
  din Alaska 
02:00 Test de 
  supravieţuire 
  în doi 
04:00 Comori restaurate 
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:30 Snooker: Campionatul
   Jucătorilor 
09:30 Schi alpin: CM Courchevel 
11:00 Biatlon: CM Oberhof 
12:00 Schi acrobatic:
   CM Bakuriani 
12:50 Schi fond: CM Planica 
14:30 Snowboard: 
  CM Bakuriani 
15:20 Schi fond: CM Planica 
17:00 Schi alpin: CM Courchevel 
17:50 Sărituri cu schiurile:
   CM Planica 
20:00 Snooker: Campionatul 
  Jucătorilor 
00:30 Sărituri cu schiurile: 
  CM Planica 
01:30 Schi fond: CM Planica 
02:30 Snowboard: 
  CM Bakuriani 
04:00 Snooker: 
  Campionatul Jucătorilor 
05:30 Schi fond: CM Planica

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 Caisă (AP)
03:00 Casa iubirii (R)
05:00 Știrile Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

07:30 90 de minute în Rai 
10:00 La bloc

12:15 Dragoste ca la carte (AP)
14:15 Micul santajist (AP)
16:30 Încă un pic de dragoste
18:15 La bloc
20:30 Linia de urgență (12)
22:15 Războiul căsătoriilor (15)
00:15 Linia de urgență (12)
02:00 Operațiunea Goliath (15)
04:15 La bloc

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

14:00 Mireasa 
17:00 Observator 
18:00 Prețul 
  cel bun 
19:00 Observator 
20:30 Lia – soţia 
  soţului meu
23:00 Observator 
23:30 America 
  Express – 
  Drumul 
  Aurului (R)
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 Las fierbinți (12)
22:30 Şef sub 
  acoperire 
00:00 Ştirile Pro Tv 
00:30 Negru și 
  albastru (15)
02:45 Umami: al 5-lea gust (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:

02.03

02.03

09:00 - 17:00 PT 93 - Fabrica de Răcoritoare, străzile: Traian 
Lalescu, Elie Georgescu

Craiova

09:00 - 17:00 PTA Magazin Bechet - circ. JT nr. 3Bechet

09:00 - 17:00 PTA Cotu, PTAB 2 Cotu, PTA 1 Obedin, PTA Crovna, 
PTA Fermă 4 Rasnic, PTA Fermă 12 Rasnic, PTA Fermă 
Oi Rasnic
PT terţi: PTA Epurare Apă Breasta, PTA Cramă 
Breasta, PTA Cosmote Predeşti, PTA MASIM FLY, PTA 
Orange

Breasta, 
Predeşti, 
Cernăteşti

PTA Dăeşti 1Dăeşti 09:00 - 12:00
PTA Andreeşti GăvăneştiMuereasca12:00 - 16:00
PTA Costeşti 2, PTA Costeşti 3, PTA Costeşti 4, PTA 
Costeşti 5, PTA Cosmorom Costeşti 

Costeşti09:00 - 17:00

PTCZ Autogara Rm.VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

13:00 - 17:00

09:00 - 17:00 PTA 1 Dioşti, PTA 2 Dioşti, PTA 1 Radomir, PTA 2 
Radomir, PTA IAS Ciocăneşti, PTA 1 Ciocăneşti, 
PT terţi: PTA ALL QIUCK, PTA MIRROR GROUP, PTA 
SMA Dioşti, PTA Alimentare cu Apă Dioşti, PTA Sere 
Dioşti

Dioşti

27.02

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

Craiova

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

Craiova

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

Craiova

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

Craiova

09:00 - 17:00 PT 407 - TCINDCraiova
09:00 - 17:00 PTCZ 1 Textila Calafat, PTCZ 2 Textila CalafatCalafat

09:00 - 17:00 PTAB Blocuri Gară Băileşti - str. Calea Craiovei, circ. JT nr. 
2+3

Băileşti

09:00 - 17:00 PTA 1 Goicea Mică - circ. JT nr. 1+2+3Goicea
09:00 - 17:00 PTA Guguleni - integralCoţofenii 

din Faţă

PTCZ Ostroveni 307Râmnicu 
Vâlcea

08:30 - 13:00

Schimbări în Codul Rutier: cum e definit sensul giratoriu

Regulamentul de aplicare a Codului 
Rutier care clarifică o serie de aspecte 
din legislaţie, dar care şi elimină unele 
interpretări neunitare ale acesteia a fost 
adoptat recent de Guvern.

Este vorba despre HG 130/2023, 
care se aplică de la apariţia în Monitorul 
Oficial, din data de 17 februarie. Acest 
act normativ vizează modif icarea 
Regulamentului de aplicare a Codului 
rutier, aprobat prin HG nr. 1.391/2006.

Conform avocatnet.ro, cele mai 
importante modificări vizează circulaţia în 
intersecţiile cu sens giratoriu şi circuitul 
permiselor de conducere reţinute de 
poliţişti în funcţie de natura abaterilor.

Iată principalele modificări ale Codului 
Rutier:

1. Regulile de circulaţie aplicabile în 
sensul giratoriu. A fost definită intersecţia 
cu sens giratoriu şi s-au stabilit regulile 
de circulaţie aplicabile în cazul acesteia. 
Astfel, intersecţia cu sens giratoriu este 
definită ca intersecţia dirijată, semnalizată 
ca atare, prevăzută cu una sau mai multe 
benzi de circulaţie, în care circulaţia se 
desfăşoară într-o singură direcţie în jurul 
unei zone centrale. Potrivit legiuitorului, 
în cazul intersecţiilor cu sens giratoriu, 
conducătorii de vehicule vor trebui să 
respecte regulile privind circulaţia pe 
benzi, având obligaţia să semnalizeze din 
timp părăsirea intersecţiei şi să se asigure 
că o pot face fără să perturbe circulaţia 
sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi 
participanţi la trafic.

2. Poliţiştii de frontieră pot verifica în 

evidenţa permiselor de conducere reţinute 
şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor 
de autovehicule, tractoare agricole sau 
forestiere ori tramvaie.

3. Ce se întâmplă cu permisele de 
conducere reţinute în funcţie de faptele 
săvârşite de şoferi.

Permisul de conducere, cu excepţia 
celui eliberat de o autoritate străină, se 
înaintează la serviciul poliţiei rutiere care 
îl are în evidenţă pe şofer în vederea 
restituirii, în prima zi lucrătoare care 
urmează celei în care au fost efectuate 
menţiunile, dacă titularul acestuia nu 
a solicitat restituirea la nivelul acestei 
structuri ori reţinerea documentului nu 
s-a făcut pentru punerea în circulaţie sau 
conducerea unui vehicul neînmatriculat, 
conducerea unui vehicul sub influenţa 
alcoolului sau a altor substanţe, părăsirea 
locului accidentului, fără încuviinţarea 
autorităţilor, când perioada de valabilitate 
a permisului a expirat etc.

4. Ce înseamnă de fapt „retragerea 
permisului de conducere”. Redefinirea era 
necesară, potrivit iniţiatorilor, pentru a 
cuprinde toate cazurile în care se dispune 
măsura, prevăzute de Codul rutier.

5. A fost completat regulamentul cu 
prevederile necesare punerii în aplicare 
a interdicţiei de a conduce autovehicule 
pe teritoriul României pentru titularii 
permiselor de conducere eliberate de o 
autoritate străină.

6. Cum se reduce perioada de 
suspendare a exercitării dreptului de a 
conduce. Mai precis, în regulament scrie 
mai nou că „cererea se depune în primele 
două treimi ale perioadei de suspendare a 
exercitării dreptului de a conduce pentru 
care titularul permisului de conducere 
solicită reducerea”, nu că “cererea se 

depune, după caz, până în a 30-a zi, 
respectiv a 45-a zi, inclusiv, a perioadei 
de suspendare”, cum era înainte.

7. S-au reglementat marcajele 
pentru staţ i i le  de t ramvaie fără 
refugiu pentru pietoni. Administratorii 
drumurilor au o nouă obligaţie privitoare 
la amenajarea staţiilor de tramvaie 
(înainte erau obligaţii doar în legătură 
cu staţiile de autobuz şi troleibuz). 
Concret, se reglementează marcajul 
format dintr-o linie în zig-zag pentru 
semnalizarea staţiilor de tramvaie, mai 
arată avocatnet.ro.

Foto: pixabay
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PUBLICITATEInstituţiile 
publice nu 
mai au voie 
să solicite 
copii după 
acte emise 
de statul 

român sau 
dosar cu șină

Nicio entitate care prestează un 
serviciu public nu mai are voie din 1 iulie 
să ceară copii după acte emise de statul 
român sau dosar cu șină, a declarat 
ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja.

„Sunt două legi. Legea Tuţă de acum 
un an şi legea nouă pe 2023, legea mea, 
împreună cu George Tuţă şi alţi câţiva colegi 
prin care noi am interzis copiile după acte 
oficiale. Prima lege le-a interzis doar la nivel 
central şi, în mod normal, acum agenţii, 
ministere de nivel naţional, central nu au 
voie să ceară copii după acte.

Legea iniţiată de mine le-a extins 
la toate nivelurile: nivelul local, nivelul 
companiilor de utilităţi, universităţi.

Orice entitate care prestează un 
serviciu public, din 1 iulie, că acesta 
este termenul de implementare, nu are 
voie să ceară copii după acte emise de 
statul român, nu are voie să ne trimită 
la xeroxuri din incintă şi, de asemenea, 
nu are voie să solicite dosar cu şină 
sau produse de papetărie”, a explicat 
Sebastian Burduja, potrivit digi24.ro

„În orizontul 2026, în care noi avem 
de implementat cloudul guvernamental şi 
Platforma Naţională de Interoperabilitate, 
prin care toate aceste instituţii vor putea 
comunica între ele, da, aceste informaţii 
vor fi la câteva clickuri distanţă, accesibile 
în baza unor protocoale între aceste 
instituţii, între o primărie şi Ministerul 
Afacerilor Interne sau între Registrul Auto 
Român şi ANAF şi aşa mai departe. Până 
atunci, sigur că legea noastră se aplică şi 
cel puţin nu ni se vor mai cere copii după 
acte. Adică vom prezenta originalele şi 
funcţionarul din spatele ghişeului va face 
aceste copii”, a spus ministrul Digitalizării.

El a spus că din luna mai va fi 
disponibilă o nouă aplicaţie pentru 
identitatea digitală.

„Mai rezolvăm un lucru la nivelul 
lunii mai, în acest an identitatea digitală. 
Din luna mai vom avea o aplicaţie nouă 
eRO-ID care va însemna că vom face o 
poză la cartea de identitate, ne vom face 
nouă o poză, vom face un video cu noi 
şi împrejurimile, să nu fie un deep-fake, 
să nu fim constrânşi. Un funcţionar de la 
Autoritatea pentru Digitalizarea României 
ne va valida aceste trei elemente şi ne va 
emite un utilizator şi o parolă, fără să mai 
trebuiască să mergem la ghişeu pentru 
a primi aceste credenţiale”, a explicat 
Sebastian Burduja.

Vera IONESCU

Achizitie echipamente si dotari 
Anunt de participare

AUTORITATEA CONTRACTANTA,  Denumire si adrese 
S.C. BALNEOMEDCENTER S.A.
Cod de identificare fiscala: 15849951; Adresa: Strada: Ostroveni, nr. 142; Localitatea: Ramnicu Valcea; Cod postal: 240042; Tara: 

Romania; Persoana de contact: Loredana Timofte; Telefon: 0767432603; Fax: +40 0350800111; E-mail: administrativ@balneomedcenter.ro; 
Adresa internet: (URL) www.balneomedcenter.ro; 

Tipul autoritatii contractante - Societate privata, 
Activitate principala  - Activitate de asistenta spitalicească

TITLU - ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI DOTARI
Cod CPV principal : Lot I: 39711200-1
         Lot II: 33168000-5
         Lot III: 33100000-1
Descrierea succinta 
Furnizarea echipamentelor necesare pentru implemetarea proiectului Diversificarea Serviciilor Medicale ale Spitalului BalneomedCenter 

prin dotarea cu echipamente de înaltă performanta :
LOTUL I – ECHIPAMENTE PENTRU PREPARAREA ALIMENTELOR PENTRU PACIENTI OBEZI SI DIABETICI – Cuptor gastronomic 1 buc, 

Camera Frig 1 buc si Vitrina frigorifica alimente diverse (carne maturata, branzeturi etc.) 1 buc , caracteristici conform caietului de sarcini
LOTUL II – ENDOSCOP ORL 1 buc, caracteristici conform caietului de sarcini
LOTUL III – ECHIPAMENTE PENTRU RECUPERAREA PACIENTILOR OBEZI SI DIABETICI – Analizor corporal 1 buc, Aparat criolipoliza 1 

buc si Aparat pentru modelare musculara prin efectrostimulare cu pat pentru Terapie-cate 2 bucati, caracteristici conform caietului de sarcini
Finanțat din surse proprii si ajutor de stat prin HG 807. Cerere de acord pentru finanțare înregistrată la Ministerul Finanțelor sub nr. 

M_REG-1008971-2021.
Termene de livrare minime:
- maxim 45 de zile de la comanda ferma
Tipul contractului  - Furnizare / Cumparare
Valoarea totala estimata fara TVA: 279.640; Moneda: RON
Valoarea estimata a loturilor:
Lotul 1: Valoare estimata fara TVA: 97.640 Moneda RON
Valori estimate echipamente (fara TVA): 
- Cuptor gastronomic – 48.300 Lei 
- Camera Frig – 22000 LEI
- Vitrina frigorifica alimente diverse (carne maturata, branzeturi etc.) – 27.340Lei
Lotul 2: Valoare estimata fara TVA: 80.500Moneda RON
Lotul 3: Valoare estimata fara TVA: 101.500Moneda RON
Valori estimate echipamente (fara TVA):
- Analizor corporal -  3000Lei
- Aparat criolipoliza – 46.500Lei
- Aparat pentru modelare musculara prin efectrostimulare cu pat pentru recuperarea pacientilor obezi si diabetici 2 buc – 40.000 Lei 

bgetul pentru cele doua aparate de electrostimulare si 12.000 Lei pentru cele doua paturi de terapie.
Pot fi ofertate unul sau mai multe loturi din prezentul anunt, unul sau mai multe echipamente dintr-un lot.
Garantia solicitata: 36 luni.
COMUNICARE 
Documentele de achiziție sunt disponibile gratuit la email: administrativ@balneomedcenter.ro
Ofertele trebuie depuse la: Registratura Spital BalneomedCenter, Ramnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr.142, județul Vâlcea, pana la data de 

02.03.2023, ora 15:00
LOCUL DE EXECUTARE 
Spitalul BalneomedCenter, Ramnicu Vâlcea, Str. Ostroveni, nr.142,  jud. Valcea.
DESCRIEREA ACHIZITIEI  - Specificatii in Caietul de sarcini si Fisele tehnice aferente echipamentelor disponibile gratuit la email: 

administrativ@balneomedcenter.ro . 
CRITERII DE ATRIBUIRE  - Pretul cel mai scazut. 
DURATA CONTRACTULUI IN LUNI: 36;  Contractul se reînnoieste: Nu 
INFORMATII PRIVIND VARIANTELE 
Vor fi acceptate variante: Nu. 
Vor fi respinse toate ofertele ce nu respecta caracteristicile tehnice minime pentru toate componentele Lotului și nu prezintă o oferta 

pentru toate componentele lotului.
Vor fi respinse toate ofertele care nu respecta termenul de livrare si garantia.
INFORMATII PRIVIND OPTIUNILE - Optiuni: Nu 
INFORMATII PRIVIND CATALOAGELE ELECTRONICE 
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: in oferta tehnica va fi indicat 

link-ul producatorului din care sa reiasa caracteristicile tehnice
Ofertele vor fi prezentate în limba română cu exceptia link-urilor producatorului daca acestea nu au varianta in limba romana.
INFORMATII DESPRE FONDURILE UNIUNII EUROPENE - Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii 

Europene: NU
PROCEDURA 
Tipul procedurii  - Licitatie deschisa, prețul cel mai scăzut.
Termen limita pentru primirea ofertelor: Data si ora locala: 02.03.2023 ora 15:00 
Locul unde se depune Oferta : La Registratura Spital BalneomedCenter, Ramnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr 142, județul Vâlcea.
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:  Romana 
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta - Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 31.12.2023
Conditii de deschidere a ofertelor  - Data: 02.03.2023; Ora locala: 16:00 la sediul: Spital BalneomedCenter, Ramnicu Vâlcea, strada 

Ostroveni, nr 142, județul Valcea.
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: În scris la registratura  Spital BalneomedCenter, Ramnicu Vâlcea, 

strada Ostroveni, nr 142, județul Vâlcea, în maxim 3 zile . 
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:  în scris la Registratura Spital BalneomedCenter, adresa: 

Strada: Ostroveni, nr. 142; Localitatea: Ramnicu Valcea; Cod postal: 240042; Tara: Romania;
Data expedierii prezentului anunt  - 23.02.2023
Anuntul detaliat poate fi accesat pe site-ul www.balneomedcenter.ro sau www.jurnalulolteniei.ro 
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Eugen Neagoe l-a supărat pe Gigi Becali

Eugen Neagoe a răbufnit după 
meciul direct dintre CSU Craiova 
și FCSB. Antrenorul s-a declarat 
deranjat de prezența lui Edjouma pe 
teren: „E un jucător care nu trebuia 
să se afle în teren după etapa trecută. 
Noi inventăm regulamentul, facem 
după cum ne taie capul. Săracul 
Armaș, probabil că nu-l mai cunosc 
copiii acasă, că s-a dus desfigurat. 
Acel fault nu este de roșu, i-am spus: 
‘Ce ești așa disperat să dai roșu?’. Asta 
e realitatea. Puteam să plecăm cu 
cele trei puncte în aceasta seară, dar 
nu știu dacă era meritat”, a declarat 
Eugen Neagoe.

Gigi Becali nu a trecut cu vederea 
declarația antrenorului din Bănie. 
Patronul de la FCSB a ținut să îi dea 
o replică dură lui Neagoe, căruia i-a 
explicat că ar fi mai bine să își vadă 
de treaba lui.

„Eu nu m-am băgat, că nu ştiu 
ce… am văzut că şi Neagoe a spus. 

Vezi-ţi, mă, de treaba ta, pe tine te 
interesează cu un meci în urmă, că 
nu trebuia să joace ăla. Păi dacă 
intra altul, juca altul şi îţi dădea trei 
goluri. Ce contează?! Voi mergeţi pe 

premisa că trebuia să ia unul roşu? 
Nu trebuia să ia roşu, nu trebuia! Că 
dacă trebuia să o luăm pe arbitraj… 
la Farul gol valabil. Vezi Doamne 
a influenţat faza Omrani… nu, gol 

valabil! Nu a fost 11 metri. Era gata, 
3-1. Şi dacă vreţi, cu Craiova! Stai mă 
puţin… cum să fie umărul mai în faţă 
decât piciorul?”, a spus Gigi Becali, 
conform DigiSport.

CIO marchează un an de război în Ucraina 
printr-un comunicat de presă

Pe data de 24 februarie 2023 
se împlinește un an de când Rusia 
a invadat Ucraina cu sprij inul 
Belarusului: un an de război brutal, 
suferință umană, ucidere și distrugere. 
În această zi sumbră, Mișcarea 
Olimpică se alătură apelurilor pentru 
pace și este pregătită să-și aducă 
contribuția modestă la orice eforturi 
de consolidare a păcii.

„Comitetul Internațional Olimpic 
(CIO) a condamnat războiul fără sens 
în cei mai fermi termeni încă din ziua 
invaziei. Fără ca luptele să înceteze 
după un an de vărsare de sânge, CIO 
își reiterează condamnarea războiului 
din Ucraina, care este o încălcare 
flagrantă a Armistițiului Olimpic care 
era în vigoare la acea vreme și a 
Cartei Olimpice.

Din acest motiv, CIO a sancționat 
statele și guvernele rus și belarus, 
care sunt singurele responsabile 
pentru acest război, într-un mod fără 
precedent: Fără evenimente sportive 
internaționale organizate în Rusia și 
Belarus; fără afișări ale identităților 
naționale: steaguri, imnuri sau alte 
simboluri naționale; și niciun oficial 
guvernamental sau de stat acreditat 

pentru niciun eveniment sportiv 
internațional.

Aceste sancțiuni au fost puse 
în aplicare în februarie 2022 și 
apoi au fost întărite, consolidate 
și confirmate de recentul Summit 
Olimpic din 9 decembrie 2022. Ele 
rămân ferm în vigoare.

În același timp, CIO își reafirmă 
solidaritatea neclintită față de sportivii 
ucraineni, care s-au confruntat zi de 
zi cu greutăți de neimaginat. În 
vreme ce războiul durează de peste 
un an, întreaga Mișcare Olimpică 
rămâne fermă în angajamentul său 
de a ajuta sportivii ucraineni în toate 
modurile posibile, pentru că ne dorim 
să vedem o echipă puternică din 
cadrul Comitetului Olimpic Național 
al Ucrainei la Jocurile Olimpice Paris 
2024 și Jocurile Olimpice de iarnă 
Milano Cortina 2026.

În acest scop, CIO și-a triplat 
Fondul de Solidaritate pentru Ucraina, 
astfel încât sportivii să aibă tot 
sprijinul pentru a depăși provocările 
uriașe cu care se confruntă pentru 
a-și realiza visul olimpic. Aproximativ 
3.000 de sportivi au beneficiat deja 
de ajutorul oferit de Fondul de 

Solidaritate CIO prin intermediul 
Comitetului Olimpic al Ucrainei. 
Aceste eforturi iau forma nu doar a 
ajutorului financiar, ci și a sprijinului 
logistic și a asigurării faptului că 
sportivii ucraineni pot continua 
să participe la competiții, oferind 
sprijin de călătorie, facilități de 
antrenament, cazare, echipament și 
uniforme, printre altele.

Încă de la început, începând 
cu Jocur i le  Ol impice ant ice, 
misiunea noastră a fost întotdeauna 
promovarea păcii prin sport. CIO 
rămâne angajat în această misiune 
de a uni întreaga lume în competiție 
pașnică până astăzi. Cele mai recente 
exemple de astfel de competiții 
pașnice includ sportivi din Coreea de 
Sud și de Nord, din Israel și Palestina, 
din Armenia și Azerbaidjan și mulți 
alții. În timpul Jocurilor Olimpice, 
atleții din 206 Comitete Naționale 
Olimpice diferite trăiesc împreună 
în pace în Satul Olimpic. Eforturile 
de consolidare a păcii au nevoie de 
dialog. O competiție cu sportivi care 
respectă Carta Olimpică poate servi 
drept catalizator pentru dialog, care 
este întotdeauna un prim pas către 

atingerea păcii.
Jocurile Olimpice nu pot preveni 

războaiele și conflictele. Nici nu pot 
aborda toate provocările politice și 
sociale din lumea noastră. Acesta 
este domeniul politicii. Dar Jocurile 
Olimpice pot da un exemplu pentru 
o lume în care toată lumea respectă 
aceleași reguli și unii pe alții. Ele ne 
pot inspira să rezolvăm probleme prin 
construirea de punți, ceea ce duce la 
o mai bună înțelegere între oameni. 
Ele pot deschide ușa dialogului și 
construirii păcii în moduri în care 
excluderea și diviziunea nu o fac.

Majoritatea covârșitoare a Mișcării 
Olimpice, inclusiv sportivii, Comitetele 
Naționale Olimpice și Federațiile 
Internaționale, susțin solidaritatea 
neclintită cu Ucraina, sancțiunile 
impuse Rusiei și Belarusului și 
misiunea de consolidare a păcii și 
unificatoare a Mișcării Olimpice.

Unită în acest spirit olimpic, 
la acest dureros semn de un an, 
întreaga Mișcare Olimpică reiterează 
apelul pe care l-am făcut acum un an 
tuturor liderilor politici ai lumii: „Dați 
o șansă păcii”.

sursa: cosr.ro
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Florin Prunea nu îi dă șanse lui Mititelu: 
„FRF o va trimite pe Sepsi în play-off”

Adrian Mititelu încă speră să 
primească un verdict pozitiv după 
scandalul de xenofobie de la meciul 
dintre Sepsi și FCU Craiova. Patronul 
alb-albaștrilor își dorește rejucarea 
partidei dintre cele două formații. 
În acest moment, oltenii se luptă cu 
formația antrenată de Bergodi pentru 
ultimul loc de play-off.

Florin Prunea consideră că Adrian 
Mititelu nu are șanse să câștige 
litigiul. Fostul mare portar a explicat 
faptul că Federația nu va permite să 
se ia o decizie în favoarea celor de la 
FCU Craiova.

„Cum iese unul din front și 
vorbește, cum a fost domnul Mititelu, 
ia uite ce pățește. Îi dau o veste 

proastă și îmi pare rău. Chiar am 
vorbit cu el acum câteva zile. FRF va 

Mititelu îl vinde pe 
Robert Popa

Adrian Mititelu a anunțat că Robert 
Popa revine la antrenamentele celor 
de la FCU Craiova, după conflictul pe 
care portarul l-a avut cu șefii clubului. 
Jucătorul în vârstă de 20 de ani este 
apreciat în Bănie și considerat unul 
dintre fotbaliștii de perspectivă ai 
României.

„Popa a anunţat că astăzi vine la 
echipă. E unul dintre jucătorii noştri 
şi va beneficia de aceleaşi şanse 
şi drepturi pe care le au şi ceilalţi 
jucători. Nu are nimeni nimic cu 
el, un tânăr teribilist care a făcut 
nişte afirmaţii foarte urâte, dar 
foarte neadevărate. Eu şi acum sunt 
stupefiat de ce a putut să spună. Nici 
măcar 20 la sută nu este adevărat din 
ce a spus. E treaba lui, nu va avea o 
atitudine ostilă din partea noastră. 
Eu din contră, poate e o slăbiciune a 
mea, ne comportăm foarte frumos”, 
a declarat Adrian Mititelu, pentru 
Fanatik.

Robert Popa voia să fie lăsat 
liber de contract, dar patronul alb-
albaștrilor a explicat că acest lucru nu 
se poate întâmpla. Mititelu e dispus 
să îl vândă pe portar, dar cu un milion 

de euro.
„Eu tot timpul m-am comportat 

exemplar cu jucătorii. Popa are 
valoare şi are şi o perspectivă uriaşă. 
El face 20 de ani în primăvară. Nu se 
pune problema să renunţăm la el, e 
un jucător în care am investit mult. 
L-am propulsat de la Liga 3 la Liga 
1, are calităţi şi noi l-am ajutat să 
crească profesional. Nu putem să îi 
dăm drumul că s-a supărat. Mai are 
contract încă trei ani şi jumătate. 
Dacă găseşte o echipă care vrea să 
îl ia, nu cerem sume cum zicea el de 
nu ştiu câte milioane. Eu zic că merită 
un milion de euro, are perspectivă 
foarte bună”, a mai spus patronul 
alb-albaștrilor.

Cătălin ANGHEL

trimite pe Sepsi în play-off, asta e 
vestea proastă. Nu are nicio șansă 
Mititelu. Pentru că ce s-a întâmplat 
la meciul ăla a fost premeditat de 
către prim-vicepreședintele FRF. Și 
nu e prima dată când FRF intervine în 
lupta sportivă. Să ne aducem aminte 

cum au inventat o altă competiție în 
timpul competiției, când UTA avea 
9 puncte avans și au mai făcut ceva 
să se înjumătățească punctele. Și au 
mai făcut multe tâmpenii. Dar astea 
cu amenzile… îți spun eu!”, a spus 
Florin Prunea, la Digi Sport Special.


