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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. 

PTCZ Tricotaje-Strada Traian, str. Vornicu UrecheCaracal 09:00 - 17:00

03.03

CEL 20 kV Trafo PTAB Măceşului - străzile: Aleea 
Viorelelor, Aleea Brânduşei, Aleea Bujorului

Caracal 08:00 - 16:00

Trafo 2 PTCZ Gară CFR- străzile: Aleea Cazărmii, 
Nicolae IorgaSlatina12:00 - 16:00

Trafo 2 PTCZ 20 Crisan III - străzile: Toamnei, Aleea 
Textilistului, Pimăverii 

Slatina08:00 - 12:00

PTA 1 Isaci-circuit 1FăgețeIu 
Sat Isaci

08:45 - 15:30

PTA 2 Slătioara, PTA 4 Slătioara, PTA 5 Slătioara, PTA 
Ecomineral Slătioara, PTAB Ecomineral Slătioara, PTA 
Negativare(Moara Prasacu), PTAB Parcare, PTA Fabrica 
de Covoare Slătioara, PTAB Pompa Apă Slătioara, 
PTAB Complex Britania

Slătioara09:00 - 12:30

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

28.02

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

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

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

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

Tia Mare, 
Potlogeni, 

Cilieni
09:00 - 17:00

PTA 2 Gruiu, circuit 1
Comuna 
Făgețelu-
Sat Gruiu

10:00 - 17:00

PTA 1,3 PârşcoveniPârşcoveni09:00 - 17:00

Școlile şi grădinițele, obligate la simulări 
pentru situații de urgență

Școlile şi grădinițele din județul 
Vâlcea vor organiza obligatoriu 
exerciții practice de simulare a 
unor situații de urgență: cutremur, 
incendiu în interiorul sau în exteriorul 
clădirii, inundație, explozie, accident 
chimic, potrivit unei informări a 
Inspectoratului Școlar Județean 
Vâlcea. Inspectoratul a transmis că 
la nivelul județului aproape 130 de 
unități de învățământ vor fi obligate 
să realizeze astfel de simulări.

Secretarul de stat în cadrul 
Ministerului de Interne, Raed Arafat, a 
declarat că în şcoli trebuie organizate 
în mod constant exerciţii în cadrul 
cărora copiii şi cadrele didactice să 

înveţe cum să reacţioneze în caz de 
cutremur.

„Un i t ă ț i l e  de  î nvă ț ămân t 
desfăşoară obligatoriu, conform 
planificării, exerciții practice de 
simulare privind modul de comportare 
şi de acțiune în cazul producerii 
unei situații de urgență (cutremur, 
incendiu în interiorul sau exteriorul 
clădirii, inundație, explozie, accident 
chimic în vecinătate etc.), în funcție 
de factorii de risc existenți, după cum 
urmează:

- în perioada 06-17.02.2023;
- în perioada 27-28.02.2023;
- în perioada 06-17.03.2023;
- în perioada 08-19.05.2023”.
Aceste activități vor fi conduse 

de personalul didactic desemnat să 
execute pregătirea, conform sursei 
citate.
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EuroVelo6 în Oltenia. S-au semnat 
contractele de finanțare

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, 
a afirmat joi, că o treime din judeţele 
ţării primesc finanţare pentru trasee 
cicloturistice.

„Construim trasee cicloturistice 
în 14 județe ale țării, cu semnarea 
contractelor de astăzi suntem la zi 
cu toate jaloanele, toate termenele 
asumate de Ministerul Dezvoltării 
prin PNRR”, a anunțat ministrul 
Dezvoltării.

Attila a spus că, prin semnarea 
ce lor  patru contracte pentru 
amenajarea traseelor sunt închise 
toate jaloanele din PNRR pe care 
ministerul le avea în vedere.

„Pe toate componentele PNRR 
gestionate de Ministerul Dezvoltării, 
am încheiat contracte de finanțare cu 
o valoare totală reprezentând 100% 
din fondurile disponibile. Sunt peste 
6.000 de contracte, în valoare totală 
de 6,4 miliarde de euro. Am închis 
toate jaloanele asumate pe semnarea 
contractelor pe componentele 
gestionate de către Ministerul 
Dezvoltării. Pentru a ne asigura 
că România va folosi toată suma 
disponibilă din PNRR, vom încheia 
contracte de finanțare suplimentare, 
depășind cu 30% fondurile europene 
disponibile, pentru acestea au fost 
alocate fonduri guvernamentale”, a 
mai spus ministrul Dezvoltării.

40 de localități din trei județe ale 
Olteniei vor avea trasee cicloturistice, 

parte a celebrei rute EuroVelo 6, 
proiectul fiind implementat cu bani 
europeni. Este vorba despre județele 
traversate de Dunăre: Dolj, Mehedinți 
și Olt.

În județul Dolj, traseul propus 
străbate 19 localități: Cetate, 
Maglavit, Calafat, Ciupercenii Noi, 
Desa, Poiana Mare, Piscu Vechi, 
Ghidici, Rast, Negoi, Catane, Bistreț, 
Cârna, Măceșu de Jos, Gighera, 
Ostroveni, Bechet, Călărași și 
Dăbuleni.

În județul Mehedinți traseul 
trece prin: municipiile Drobeta 
Turnu Severin și Orșova, comunele 
Salcia, Vrata, Gârla Mare, Pristol, 
Gruia, Gogoșu, Burila Mare, Devesel, 
Hinova, Șimian, Eșelnița, Dubova și 

Șvinița.
Județul Olt va avea piste în: 

Orașul Corabia, comunele Ianca, 
Grojdibodu, Gura Padinii, Orlea, 
Gârcov.

EuroVelo 6 sau EV6, cunoscută 
și sub numele de „Euro-velo-
ruta fluviilor” sau „Pista ciclabilă 
europeană a fluviilor”, este o rută 
ciclabilă de tip EuroVelo în lungime 
de 3.653 km care leagă Nantes de 
București, și, prin extensie Saint-
Nazaire de Constanța. Este cea mai 
celebră rută ciclabilă europeană, 
traversând Europa de la vest la 
est, de la Oceanul Atlantic la Marea 
Neagră și trecând prin nouă țări, 
potrivit Wikipedia.ro.

Mai exact, traseul începe din 

Franța de la Oceanul Atlantic, trece 
prin Elveția, ajunge în Germania. 
De aici urmează cursul Dunării până 
la vărsarea ei în Deltă la Sulina. 
Pe drum se pot descoperi cele mai 
încântătoare orașe riverane și sate 
cu numeroase situri din Patrimoniul 
UNESCO. Vorbim de o mare parte 
din Franța, Germania, Elveția, Austria 
dar și România, în care este inclusă 
și Delta Dunării. În Franța se poate 
admira Valea Loirei, cu minunatele 
castele ale nobilimii franceze. În 
Austria se poate vizita Mănăstirea 
benedictină din Melk, unul din cele 
mai cunoscute situri monastice din 
lume. În plus, traseul are parte și de 
capitale precum Viena, Bratislava, 
Budapesta sau Belgrad.

Un apartament din Drobeta 
Turnu Severin a luat foc

Miercuri noaptea, 21 februarie, 
trei echipaje de pompieri din 
cadrul Detașamentului Drobeta 
Turnu Severin au intervenit cu două 
autospeciale de stingere cu apă 
și spumă și o ambulanță SMURD, 
pentru lichidarea unui incendiu 
izbucnit la un apartament, situat 
pe strada Serpentina Roșiori din 
municipiul Drobeta Turnu Severin.

Potrivit ISU Mehedinți, la sosirea 
echipajelor de intervenție, incendiul 

se manifesta cu flacără deschisă în 
interiorul unei camere. Pompierii 
au localizat imediat incendiul, care 
s-a manifestat la materiale textile, 
împiedicând extinderea flăcărilor la 
celelalte apartamente.

Cauza probabilă de izbucnire a 
incendiului a fost determinată de 
un aparat electric lăsat sub tensiune 
nesupravegheat (reșou).

Claudia GROSU

Foto: pixabay
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PUBLICITATE

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Comuna Murgaşi, comuna Murgaşi, 
localitatea Buşteni, Str.Primăriei nr.1, județul Dolj, telefon 0251/447.507, 
fax 0251/447.627, e-mail: primariamurgasi@yahoo.com, cod fiscal 
4553267. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 
-Imobil clădire Dispensar Medical Murgași, situat în comuna Murgași, 
Str.Victor Tunsoiu nr.2, județul Dolj, în suprafață totală de 245mp, 
având CF 32365-C1, nr.cadastral 32365, aparţinând domeniului privat al 
Comunei Murgași, în scopul desfășurării de servicii medicale -medicină 
de familie și farmacie umană, conform caietului de sarcini, H.C.L.Comuna 
Murgaşi nr.38/27.10.2022 și temeiului legal O.U.G.nr.57/03.07.2019. 
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin 
solicitare scrisă, de la sediul Comunei Murgaşi. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei 
Murgaşi, comuna Murgaşi, localitatea Buşteni, Str.Primăriei nr.1, județul 
Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 100Lei/exemplar, ce se achită în contul concedentului: 
RO35TREZ2915006XXX012135, deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal 
al concedentului: 4553267 sau numerar la Casieria Comunei Murgaşi. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.03.2023, ora 16.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
23.03.2023, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Comunei Murgaşi, comuna Murgaşi, localitatea Buşteni, Str.
Primăriei nr.1, județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare copii. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
24.03.2023, ora 10.00, la sediul Comunei Murgaşi, comuna Murgași, 
localitatea Buşteni, Str.Primăriei nr.1, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, Str.Brestei 
nr.12, județul Dolj, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail: 
tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 23.02.2023.

Locuințele din clădirile cu risc seismic major nu 
vor mai putea fi închiriate sau date în comodat

Ministerul Dezvoltării a pus în 
dezbatere publică, iar guvernul a 
citit în primă lectură un proiect de 
lege care ar interzice închirierea sau 
cedarea în comodat a spațiilor de 
locuit din clădirile cu risc seismic 1.

De asemenea, proiectul interzice 
desfășurarea oricăror activități 
permanente sau temporare în aceste 
clădiri, scrie g4media.ro.

Prevederea din proiectul care 
modifică Legea 212 din 2022:

5. La articolul 5, după alineatul (1) 
se introduc două noi alineate, alin. (2) 
și (3), cu următorul cuprins:

„(2) Se interzic organizarea și 
desfășurarea de activități permanente 
și/sau temporare în spațiile prevăzute 

la art. 2 lit. a), și altele asemenea 
care implică aglomerări de persoane, 
începând cu data încadrării prin raport 
de expertiză tehnică în clasa de risc 
seismic RsI a clădirii existente, până 
la recepția la terminarea lucrărilor de 
intervenții realizate în scopul creșterii 
nivelului de siguranță la acțiuni 
seismice.

(3) Se interzice închirierea sau 
cedarea în comodat/folosință a 
spațiilor cu destinația de locuință 
din clădirile încadrate prin raport 
de expertiză tehnică în clasa de 
risc seismic RsI, începând cu data 
încadrării în clasa de risc seismic 
RsI, până la recepția la terminarea 
lucrărilor de intervenții realizate în 
scopul creșterii nivelului de siguranță 
la acțiuni seismice a clădirii existente”.

Cum sunt definite clădirile cu risc 

seismic 1: „clădirile cu susceptibilitate 
de prăbușire, totală sau parțială, la 
acțiunea cutremurului de proiectare 
corespunzător stării-limită ultime”.

Dacă va fi adoptat de guvern, 
proiectul de lege va merge în 
Parlament pentru dezbatere.

Proiectul, dacă ar fi adoptat, ar 
avea un impact major asupra pieței 
imobiliare din centrul Bucureștiului, 
unde zeci de clădiri sunt încadrate 
în această clasă de risc seismic. Mai 
mult, proiectul ar avea impact și 
asupra pieței turistice, dat fiind că o 
parte din aceste apartamente sunt 
închiriate turiștilor prin platforme 
precum Airbnb și Booking.

Nu e clar în acest moment dacă 
proiectul de lege va interzice și afișele 
publicitare uriașe (mash-uri) care 

Regimul juridic al vehiculelor 
fără stăpân sau abandonate: 
Cum se pot ridica și valorifica
Guvernul a adoptat, miercuri, prin 

hotărâre, normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.421/2002 privind 
regimul juridic al vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau 
privat al statului ori al unităţilor 
administrativ-teritoriale, potrivit 
Agerpres.

Potr iv i t  unui  comunicat a l 
Executivului, actul normativ aprobă 
normele metodologice de aplicare a 
Legii nr.421/2002, actualizate potrivit 
modificărilor legislative intervenite 
pe parcurs asupra respectivei legi, şi 
abrogă normele metodologice emise 
la nivelul anului 2003.

Astfel, sunt menţinute soluţiile 
normative compatibile cu dispoziţiile 
legale în vigoare, la care se adaugă 
următoarele norme:

- stabilirea conţinutului juridic al 
termenului „vehicul”, cu precizarea 
expresă că acesta este valabil şi în 
contextul aplicării Legii nr.421/2002, 
iar nu doar în aplicarea normelor 
metodologice;

-  reg lementarea atr ibuţ ie i 
primari lor şi a conducători lor 
unităţilor de poliţie de a încheia 
protocoa le  pent ru  s tab i l i rea 
modalităţilor concrete de conlucrare 
în vederea aplicării dispoziţiilor Legii 
nr.421/2002;

- reglementarea în mod expres 
a sesizării din oficiu cu privire la 
existenţa pe domeniul public a unui 
vehicul fără stăpân sau abandonat, 
alături de sesizarea primită de la orice 
persoană, precum şi căile prin care 
aceste sesizări sunt primite de către 
autorităţi;

Totodată, cu privire la procesul-
verbal de constatare, este prevăzută 
semnarea acestuia doar de către un 
martor, alternativ cu efectuarea de 
planşe foto din care să rezulte situaţia 
vehiculului, şi care cuprind, în mod 
obligatoriu, data şi ora efectuării.

De asemenea, în ceea ce priveşte 
vehiculele înregistrate la nivelul MAI, 
MApN sau SRI, proiectul prevede că 
primarul transmite către autoritatea 
care a efectuat înmatricularea sau 
înregistrarea o copie a dispoziţiei prin 
care vehiculul a fost declarat fără 
stăpân sau abandonat.

Actul normativ mai stabileşte că 
procedura de valorificare a vehiculelor 
trecute în proprietatea unităţii 
administrativ-teritoriale se realizează 
prin vânzarea directă sau prin vânzarea 
la licitaţie, potrivit procedurii privind 
evaluarea şi valorificarea bunurilor 
sechestrate, aplicabilă la nivelul 
organelor fiscale locale, care se aplică 
în mod corespunzător.

Vera IONESCU

acoperă unele dintre aceste clădiri 
în centrul Bucureștiului. Mash-urile 
publicitare care acoperă, de obicei, 
aproape toată fațada, cântăresc mii 
de kilograme (materialul special, 
sistemele de prindere, sistemele de 
iluminat).

Foto: arhivă
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Accident vascular cerebral la 31 de ani. 
Cine este cea mai tânără trombolizată

O tânără de 31 de ani, din județul 
Gorj, mamă a doi copii de 5 și 7 ani, 
este cea mai tânără trombolizată. 
Femeia a suferit un accident vascular 
cerebral (AVC). Acesteia i s-a făcut 
rău în cursul nopții, iar soțul său a 
găsit-o căzută în casă.

Tânăra a transmis, prin soțul său, 
mulțumiri personalului medical de 
la Secția de Neurologie a Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu, care 
i-a salvat viața.

La începutul lunii februarie, tânăra 
mamă a fost adusă de urgență la SJU 
după ce a suferit un accident vascular 
de amploare. Medicul neurolog 
de gardă, dr. Cristina Căliman, a 
intervenit prompt, pacienta fiind 
trombolizată. Ulterior a fost evaluată 
de dr. Ioan Dogariu, medic primar 
neurologie, pentru a se stabili cauzele 
accidentului vascular.

„A fost cea mai tânără pacientă 
pe care am trombolizat-o și mă 
bucur că acest caz a fost în final 
unul cu evoluție bună, deoarece la 
prezentare situația era una foarte 
gravă. O pacientă tânără, până atunci 
în plină stare de sănătate, aparent 
fără factori de risc, cu un mod de 
viață sănătos care instalează un astfel 
de accident vascular de amploare, 
ne arată, încă o dată, că această 
patologie poate lovi pe oricare dintre 
noi, iar în AVC, rapiditatea cu care 
instituim tratamentul este esențială. 
Există un interval de doar 4 ore și 
jumătate de la debut când putem 
efectua procedura de tromboliză, 
timp în care suntem însă nevoiți 
să efectuăm examen neurologic, 
analize de sânge, CT cerebral. Asta 
face ca din momentul prezentării 
pacientului la spital să se declanșeze 
o cursă contra cronometru, metaforic 
vorbind, pentru a-l salva.

Deoarece în această cursă nu e 
implicat doar neurologul ci și o mulțime 
de alți colegi (personal Ambulanță, 
radiologi, medici de laborator, asistenți 
medicali, brancardieri, infirmiere), 
meritul reușitelor este de fapt meritul 
unei întregi echipe care a lucrat 
organizat și eficient. Curând sper să 
putem inaugura compartimentul de 
UAVCA din cadrul spitalului nostru 
(momentan documentația este deja 
la Ministerul Sănătății), ceea ce ar 

reprezenta un pas înainte în tratarea 
pacienților ce reprezintă urgențe 
neurovasculare”, a spus dr. Cristina 
Căliman, medic primar neurologie în 
cadrul Secției Neurologie a Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu.

Tromboliza intravenoasă este 
eficientă pentru tratamentul pacienţilor 
cu accident vascular cerebral ischemic 
acut în primele patru ore şi jumătate 
de la debutul simptomatologiei și în 
absenţa contraindicaţiilor. Tromboliza 
constă în administrarea unui bolus de 
Actilyse, urmat de injectarea continuă 
în perfuzie, timp de o oră, a acestei 
substanţe fibrinolitice (Actilyse), în 
doză calculată în funcţie de greutatea 
pacientului.

Substanţa administrată poate 
ajuta la dizolvarea cheagului de sânge 
format şi la restabilirea circulaţiei 
sangvine, iar în urma administrării 
acestui tratament cresc şansele 
pacientului de a evolua fără sechele. 
Datorită trombolizei se poate obţine o 
evoluţie mai rapidă spre ameliorare a 
paraliziei, a tulburărilor de vorbire sau 
a altor semne ale AVC-ului.

Ce a transmis soțul pacientei
„Am trecut printr-o mare încercare. 

Soția mea, care are doar 31 de ani, a 
suferit un AVC și a fost în mare pericol 
să își piardă viața. I s-a făcut rău în 
cursul nopții și am găsit-o căzută în 
casă. Am ajuns la spital cât s-a putut 
de repede, iar cei de la ambulanță 
au anunțat la Spitalul 700 că vor 
aduce o pacientă care are nevoie de 
tromboliză. Era de gardă doamna 
doctor Căliman.

Doamna doctor a fost salvarea 
soției mele, care mi-a spus că a 
văzut-o ca pe un înger, blond și cu 
ochi mari, albaștri, care o priveau 
mereu și s-a simțit protejată. A ținut-o 
de mână, din ce mi-a povestit soția. 
Tromboliza a salvat-o, apoi a stat ceva 
vreme în spital, a fost foarte bine 
îngrijită și ajutată să treacă peste 
zilele grele, peste gândurile care o 
chinuiau, peste dorul de copii.

Deoarece doamna doctor Căliman 
a intrat în concediu de odihnă pe 
care îl avea planificat, pe soția mea 
a preluat-o domnul Doctor Dogariu. 
Acesta i-a administrat un tratament 
care a fost eficient, a ajutat-o și la 
recuperarea neurologică. Avem doi 
copii, unul de 5 ani și altul de 7 ani. 
Am trecut prin emoții mari, eu mă 
plimbam pe lângă spital noaptea, nu 

aveam stare.
Soția a trecut cu bine și prin 

emoțiile date de cele două cutremure, 
era internată când au avut loc. 
Mulțumim lui Dumnezeu că au 
trecut cu bine toate! Mulțumim 
din suflet doamnei doctor Căliman 
și domnului doctor Dogariu de la 

Secția de Neurochirurgie a Spitalului 
Județean de Urgență Târgu Jiu. 
Soția mea se recuperează acum. 
Vă suntem recunoscători, domnilor 
doctori! Mulțumim! Dumnezeu să vă 
dea sănătate!”, a transmis preotul 
Valentin Șerban.

A început târgul de 
mărțișor, în Târgu Jiu

Târgul dedicat sărbătorilor de 1 și 
8 Martie și-a început activitatea de joi, 
23 februarie, în centrul municipiului 
Târgu Jiu.

Locurile pentru comercianții de 
mărțișoare au fost trase la sorți 
în dimineața zilei de 23 februarie, 
la ora 08:00, la Teatrul de Vară. 
Imediat după distribuirea corturilor, 
comercianții își vor putea începe 
activitatea în spațiile alocate din 
centrul pietonal.

„Comercianții de flori au participat 
la o tragere la sorți asemănătoare, 
de la ora 12:00, la sediul Serviciului 
Concesionări din strada A. I. Cuza, nr. 
15 (fostul sediu al Direcției Patrimoniu, 
vizavi de Direcția Taxe și Impozite). 
În cazul acestora se vor distribui 
doar suprafețele de teren din centrul 

municipiului, corturile fiind destinate 
exclusiv comerțului cu mărțișoare.

Toate persoanele care au depus 
cereri pentru a închiria un spațiu sau 
un cort au fost notificate în scris asupra 
acestor detalii, la adresele menționate 
în cereri”, potrivit primăriei.

Claudia GROSU
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Străzile „de pământ” din Caracal, 
reabilitate de Primărie

Străzile de pământ din Caracal 
vor fi reabilitate. Potrivit gazetanoua.
ro, Primarul municipiului Caracal, Ion 
Doldurea, a declarat că excedentul 
bugetar al anului trecut va fi folosit 
pentru asfaltarea străzilor „de 
pământ”, unde s-a introdus reţeaua 
de apă şi canal, cu proiectul CAO, 
finanţat cu fonduri europene.

Ion Doldurea a declarat că este 
vorba despre aproximativ 18 kilometri 
de străzi din municipiu.

„În bugetul de anul ăsta avem un 
excedent pe care l-am „creat”, ca să 
spun aşa, pentru a fi utilizat în acest 
an. De ce? Noi avem acel proiect mare 

de reabilitare şi extindere apă-canal. 
Avem două categorii de străzi: străzi 
care au avut asfalt şi au fost sparte şi 
care vor fi reabilitate de constructor, 
pentru că ei trebuie să aducă strada 
la stadiul iniţial, dar avem şi foarte 
multe străzi, aproximativ 18 kilometri, 
care n-au fost niciodată asfaltate. 
Aşteptam, de fapt, apă şi canal, ca 
să poată fi reabilitate. Noi ne axăm, 
în acest an, cu predilecţie pe aceste 
străzi ca să fie asfaltate. De aceea, 
din buget, am prevăzut o bună parte 
din bani, aproximativ 100 de miliarde 
vechi, care vor fi utilizaţi pentru 
a reuşi să facem aceste străzi”, a 
declarat Doldurea, potrivit sursei.

Edilul a vorbit şi despre alte 
proiecte de asfaltare.

„Şi pe alte proiecte avem câteva 

străzi. De exemplu, zona Carpaţi-
Fânărie, unde intră un kilometru 
şi jumătate de străzi: Poporului, 
Dezrobirii, Ion Neculce, Intrarea 
Ion Neculce, Aleea Carpaţi. Acestea 
sunt pe un alt proiect. De asemenea, 
mai avem pe PNDL Cartierul HCC, 

iar în cadrul acestui proiect avem 
şi obiectivele strada Primăverii şi 
strada Călăraşi şi bineînţeles, un sens 
giratoriu care va fi pe strada Gheorghe 
Magheru. Avem în buget, acum, bani 
prevăzuţi pentru toate aceste lucrări”, 
a declarat Ion Doldurea.Bărbatul care a omorât 

în bătaie 4 câini, reținut 
de polițiști

Bărbatul în vârstă de 67 de ani, 
din comuna olteană Cârlogani, care 
a omorât 4 câini, a fost reţinut de 
poliţişti pentru 24 de ore.

Potrivit IPJ Olt, bărbatul ar fi 
omorât patrupedele, motivând că i-ar 
fi mâncat păsările. Poliţiştii au fost 
sesizaţi de către o femeie din Piteşti.

„La data de 21 februarie a.c., 
polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală 
Găneasa din cadrul Inspectoratului de 
Poliție Județean Olt au fost sesizați, 
prin plângere scrisă, de către o 
femeie, în vârstă de 79 de ani, din 
municipiul Pitești, județul Argeș, cu 
privire la faptul că un bărbat ar fi ucis 
mai mulți câini, în comuna Cârlogani, 
județul Olt.

La fața locului s-au deplasat 
polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală 
Găneasa și ai Biroului pentru Protecția 
Animalelor, care, din primele verificări, 
au stabilit faptul că, la data de 20 
februarie a.c., în jurul orei 15:00, 
un bărbat, în vârstă de 67 de ani, 
din comuna Cârlogani, ar fi ucis prin 
acte de violență patru câini de rasă 
comună.

În cauză, polițiștii au întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de uciderea animalelor, cu 
intenție, fără drept, cercetările fiind 
continuate pentru stabilirea situației 
de fapt și dispunerea de măsuri 

legale”, transmite IPJ Olt.
Miercuri, el a fost reţinut, iar în 

cursul zilei va fi prezentat parchetului 
cu propunerea de luare a unei măsuri 
preventive.

„În urma probatoriului administrat, 
la data de 22 februarie a.c., sub 
supravegherea procurorului de 
caz, din cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Balș, pe numele 
bărbatului a fost emisă o ordonanță 
de reținere pentru 24 de ore, acesta 
fiind introdus în Centrul de Reținere și 
Arestare Preventivă al Inspectoratului 
de Poliție Județean Olt, urmând ca în 
cursul zilei de 23 februarie a.c. să fie 
prezentat parchetului cu propunerea 
de luare a unei măsuri preventive”, 
au mai spus oamenii legii.

Alexandru NICA

Noi proiecte prin PNRR

Județul Olt este din nou pe lista 
proiectelor prin intermediul PNNR. 
Ministerul Dezvoltării finanțează 69 
de noi investiții, în 48 de localități 
din România, prin Planul Național 
de Redresare și Reziliență (PNRR), 
anunță ministrul dezvoltării, Cseke 
Attila.

Proiectele, în valoare totală de 
381.457.661 lei, au fost depuse în 
cadrul celei de-a doua runde de 
atragere de fonduri pe componentele 
C5 - Valul Renovării și C10 - Fondul 
Local din PNRR.

Astfel, pentru Valul Renovării, au 
fost aprobate 33 de noi proiecte, în 
valoare totală de 213.612.736,94 lei, 
depuse de 12 autorități locale, pentru 
consolidarea seismică, renovarea 
energetică și modernizarea unor 
instituții publice, precum și a unor 
clădiri rezidențiale multifamiliale:

- Creșterea eficienței energetice 
moderate la sediul administrativ 

Impozite și taxe locale, Caracal, jud. 
Olt, în valoare totală de 4.885.957,75 
lei;

- Creșterea eficienței energetice 
moderate la Creșa nr. 1, Caracal, jud. 
Olt, în valoare totală de 1.794.731,15.

Pentru Fondul Local, au fost 
aprobate 36 de noi proiecte, în 
valoare totală de 167.844.924,07 
lei, depuse de 36 de autorități 
locale,  pentru reabi l i tarea ș i 
eficientizarea energetică a unor 
clădiri publice, extinderea unor 
sisteme de management integrat al 
traficului, instalarea unor sisteme de 
monitorizare video și mobilier urban 
inteligent, precum și achiziția de 
mijloace de transport nepoluante.

-  Re a b i l i t a r e a  m o d e ra t ă 
a Căminului Cultural - corp 2 - 
Brâncoveni, Localitatea Brâncoveni, 
județul Olt, în valoare totală de 
551.899,81 lei.

Alexandru NICA
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Craiova, tarlaua PSD

Primăvara începe cu ce vrea PSD, 
la Craiova. Ultima ședință a Consiliului 
Local din această iarnă a pornit cu 
un refuz categoric. Doi cetățeni au 
dorit să ia cuvântul, dar consilierii 
din partea Partidului Social Democrat 
s-au împotrivit. Astfel, s-a trecut la 
ordinea de zi. La fel ca la majoritatea 
ședințelor, a fost vorba doar despre o 
formalitate, pentru că s-a votat doar 
așa cum au dorit consilierii PSD.

Dacă administrația PSD Craiova 
vrea căsuțe noi din lemn, ele se 
cumpără. Dacă aceeași administrație 
consideră că SC Piețe și Târguri 
are nevoie de un împrumut, acesta 
se aprobă, la fel și când RAADPFL 
vrea să se împrumute pentru a 
cumpăra bizoni și pentru a se apuca 
de fabricarea de brichete. Orice 
intervenție a consilierilor ce nu fac 
parte din raza de acțiune a Partidului 
Social Democrat nu este luată în 
seamă sau este trecută cu vederea 
când se ajunge la vot. Craiovenii pot 
ajunge la concluzia că ședințele de 
Consiliu Local au loc doar pentru a 
se îndeplini criteriile legale și pentru 
ca fiecare consilier de la PNL sau USR 
să afle ce decizii vor mai lua cei de la 
PSD, pentru orașul Craiova.

Consilierii din partea PNL și USR 
încearcă, lună de lună, să propună 
proiecte, amendamente sau să ceară 
explicații. Nu de puține ori, cererile 
sunt refuzate, iar răspunsurile nu 
fac altceva decât să anuleze în 
mare parte întrebările puse. Așa 
s-a întâmplat și în ședința ce a avut 
loc în data de 23 februarie 2023. 
Cezar Drăgoescu a luat cuvântul, în 
legătură cu rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli. Chiar dacă a avut 
observații de făcut la acest punct, 
consilierul a subliniat faptul că nu 
are cum să voteze împotrivă, pentru 
că ar fi în defavoarea cetățenilor: 
„Pentru că ne pasă de cetățenii 
municipiului vom vota pentru, pentru 
că este vorba despre subvenția de 6 
milioane de lei. Însă, avem cheltuieli 
aberante. Bani care se cheltuie 
pe căsuțe și ornamente. Doamna 
primar, în loc să investească în 
lucruri care aduc valoare orașului, 
se ocupă cu pietricele și alte lucruri”, 
a spus Cezar Drăgoescu, care a fost 
susținut de Teodor Sas: „Și noi vom 
vota pentru rectificare de buget, 
tot pentru subvenția de căldură. 
Dar nici noi nu suntem de acord cu 

suma cheltuită pentru decorațiuni”, 
a explicat consilierul din partea PNL.

Social-democratul Cezar Spînu 
a replicat: „Cheltuielile care se fac, 
așa cum spun colegii: cu pietricele, 
sunt cheltuieli necesare pentru 
imaginea orașului nostru. Așa putem 
să atragem turiști. Toate aceste 
cheltuieli nu se fac în detrimentul 
cetățeanului. Noi am făcut investiții în 
străzi, școli și spitale. Înfrumusețăm 
parcurile pentru că este o chestiune 
care privește cetățeanul care dorește 
să meargă într-un parc frumos”.

Consilierii PSD aprobă credite 
pe bandă rulantă
Cezar Drăgoescu a cerut explicații 

în legătură cu creditul cerut de SC 
Piețe și Târguri și a solicitat cifre 
în legătură cu magazinul deschis în 
Piața Chiriac: „Ni se solicită acordul 
pentru un credit de un milion de lei, 
pentru o perioadă 3 ani. Însă, la 
punctul următor, acolo unde ni se 
solicită să aprobăm bugetul pentru 
Piețe și Târguri, observăm o creștere 
cu salariile de 1,5 milioane de lei. Nu 
văd nicio necesitate de ce ar trebui 
să împrumute un milion de lei Piețe 
și Târguri și să crească atât de mult 
cheltuielile cu salariile. Noi vom vota 
împotriva acestui punct. Ar putea 
să diminueze cheltuielile de la acea 
gaură neagră din bugetul Piețe și 
Târguri, care este magazinul din 
Piața Chiriac. Acolo se plătesc 10-11 
salarii, curent și așa mai departe. 
Totuși, magazinul este pe minus. Noi 
așteptam ca la buget să vedem cât de 
mare este minusul generat de acest 
magazin în 2022. Probabil situația 
este catastrofală”, a spus consilierul.

Viceprimarul orașului, Aurelia 
Filip, i-a răspuns acestuia, dar pe 
lângă subiect, atât cât s-a putut: 
„Piețe și Târguri se autofinanțează. 
Nu primește nici măcar un leu de la 
Primăria Craiova. Este o societate 
comercială de sine stătătoare. 
Administrează piețele municipiului 
și pentru asta livrează Primăriei, 
anul acesta, 11,2 miliarde de lei 
redevență, pentru că le folosește. 
Din restul de venituri, în fiecare an 
au făcut renovări, dotări și tot ce a 
trebuit. Acest credit se angajează 
să și-l achite în 3 ani. Vor să facă o 
investiție cu banii jos, nu să stea 3 
ani să termine o investiție”, a explicat 
Aurelia Filip.

Reacția lui Drăgoescu nu a întârziat: 
„Nu ni s-a răspuns la ce am întrebat. 
Cum stă magazinul pe anul 2022? 
Cât au fost venituri și cât cheltuieli”. 

V i c e p r i m a r u l 
Aurelia Filip i-a 
dat  o  rep l i că 
destul de clară, 
d i n  c a r e  s e 
înțelege că nu va 
avea parte de un 
astfel de răspuns 
în ședință și că 
orice astfel de 
î n c e r c a r e  p e 
marginea acestui 
subiect nu-și are 
rostul: „Haideți 
s ă  nu  fa cem 
circ în ședința Consiliului Local. 
Puteți cere oricând aceste lucruri 
în comisii. Avem destule hârtii de 
la dumneavoastră și vă răspundem, 
iar SC Piețe și Târguri, ca orice 
instituție din subordinea Primăriei, 
are multe departamente. Iată că, prin 
magazinul din Piața Chiriac, nu a dat 
faliment. De aici nu politizăm acest 
lucru. Decizia îi aparține domnului 
manager. Dacă tot politizăm, mergeți 
la Piețe și Târguri în Timișoara, unde 
este primar USR. Mereu v-am trimis 
poze de acolo în privat. Dacă vreți vi 
le trimit public, să vedeți”.

Un alt credit le-a stârnit interesul 
consilierilor din partea USR. Eduard 
Cîrceag s-a declarat surprins de faptul 
că RAADPFL vrea să împrumute bani 
pentru a produce brichete, dar și 
pentru a cumpăra doi bizoni, pentru 
grădina zoologică.

„Se ia un credit jumătate de 
milion de euro pentru investiții. 
Investiția care necesită cei mai mulți 
bani este acea linie de brichete, 
de fabricare. Aici, principial, dacă 
RAADPFL își acoperă din cheltuieli 
nu văd probleme. Pe lângă această 
linie de asamblare, mai este o 
investiție. Vorbim despre cei doi 
bizoni americani. Mă gândesc că 
este pentru grădina zoologică 
din Parcul Romanescu. Noi știm 
că acea grădină zoologică a fost 
făcută și proiectată într-o vreme 
în care bunăstarea animalelor nu 
era luată în considerare. Animalele 
erau un bibelou. Noi încă ținem 
animale chinuie acolo. Nu văd 
unde ar mai fi spațiu pentru bizoni. 
Evident că o să fie într-un țarc, în 
mocirlă, cum stau majoritatea 
animalelor de acolo. De ce mai 
facem lucrul acesta? De ce mai 
chinuim animale? Haideți să nu 
mai luăm animale doar pentru a 
le chinui. Haideți să îmbunătățim 
situația animalelor pe care le avem 
deja”, a declarat Eduard Cîrceag.

PSD - cel mai mare angajator din 
Craiova

Cezar Drăgoescu a mai atins un 
subiect delicat. Acesta le-a atras 
atenția reprezentanților PSD din 
Consiliul Local asupra faptului că 
partidul lor a devenit cel mai mare 
angajator din oraș. Observația a fost 
făcută după ce Primăria a decis că ar 
fi cazul să aibă mai mulți angajați în 
anumite departamente.

„Observ că PSD se pregătește de 
alegeri. Mai bine puneați un anunț 
că PSD angajează. Oricum sunteți cel 
mai mare angajator din Craiova. Nu 
vedem absolut deloc oportunitatea și 
necesitatea de a se angaja oameni. 
Avem așa: la urbanism - 51 de angajați, 
cu 15 în plus față de anul trecut. 
Direcția de investiții - achiziții, 31 de 
angajați cu 10 în plus. Mai e una tare: 
direcția imagine: nouă funcționari. Nu 
au firme mari atâția oameni cât are 
Primăria Craiova pentru imagine”, a 
subliniat Cezar Drăgoescu.

Marin Nicoli, consilier din partea PSD, 
a ținut să explice foarte clar că pentru 
el și colegii lui este o mândrie faptul că 
PSD este cel mai bun angajator: „În 
democrație e foarte important să alegi 
ce spui. Trebuie să spui ce oamenii își 
doresc și să votezi ceea ce trebuie. O 
organigramă la entitatea pe care noi 
o gestionăm în calitate de consilieri 
se dorește un aparat care să poată fi 
funcțional pentru provocările acestea 
de după pandemie. Urbanismul are 
nevoie de mai mulți oameni pentru a se 
reduce timpul în care se dă un răspuns. 
Vor fi noi provocări. Faptul că suntem 
cel mai bun angajator e o mândrie. 
Solidaritatea noastră politică prin votul 
de azi arată că noi susținem angajarea 
atât în mediul pe care îl gestionăm prin 
administratorii noștri, cât și în zona 
privată. Craiova trebuie să aibă salarii 
bune. Banii aceștia pe care îi vedeți 
dumneavoastră nu sunt ai cetățenilor 
sunt o mică cotă parte din ceea ce se 
numește buget consolidat”.
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HOROSCOP
Exista posibilitatea ca in 

aceasta zi sa ti se ofere ocazia sa faci 
o calatorie lunga, poate intr-un oras 
indepartat sau intr-o tara straina. 
Aceasta calatorie este potrivita 
pentru a fi mult mai semnificativa 
decat o simpla vacanta.

Ar fi timpul sa inveti sa spui 
” NU”, atunci cand cineva vine sa 
iti solicite asistenta financiara. Ai 
inceput sa inveti dintr-o experienta 
trecuta ca, chiar daca ii ajuti, vor 
pierde oportunitatea pe care o ofera 
generozitatea ta. 

Astazi, ar trebui sa te simti 
mai energic, entuziast si mai 
motivat decat ai fost in ultimul 
timp. Te simti foarte optimist cu 
privire la viitorul tau, datorita 
succeselor recente si a sprijinului 
celor apropiati. 

Lucrul in anumite limitele si 
restrictile ar putea ajunge cu adevarat 
la tine astazi. Ai un spirit independent, 
iar cele mai bune realizari ale tale sunt 
adesea nascute din a face lucrurile 
in felul tau. Iti place sau nu, cu totii 
trebuie sa respectam orientari si reguli.

Recuperarea rapida este 
indicata pentru momentele in care 
te simti rau. Ar trebui sa faci fata 
provocarilor financiare cu tact si 
vei indeplini cu usurinta asteptarile 
superiorilor la locul de munca cu 
privire la un proiect. 

Emotia dispare pe masura 
ce interesul tau actual pentru 
dragoste devine preocupat 
si necomunicativ. Cu toate 
acestea, nu ar fi o idee buna 
sa lasi nesigurantele tale sa te 
indeparteze.

Astazi este o zi excelenta 
pentru stabilirea unor noi 
obiective. Cand a fost ultima data 
cand ai facut asta? Multi sunt de 
parere ultima zi din an si zilele 
de nastere sunt perioade prime 
pentru a face rezolutii.

Exista o cantitate extraordinara 
de putere la dispozitia ta astazi, si 
ar trebui sa ai grija si sa o folosesti 
cu intelepciune. Aceasta este o 
perioada destul de transformatoare 
pentru tine, iar corpul tau poate 
trece prin multe schimbari. 

Este o zi buna pentru 
a scoate la iveala lista de 
cumparaturi la care te gandesti 
de mult. Capacitatea ta de a 
fi eficient va fi consolidata in 
acest moment, deci, de ce sa nu 
profiti de ea?

No rocu l  t au  t o cma i 
s-a transformat in privinta 
problemelor de dragoste si 
romantism, si s-a transformat 
in bine! Ar trebui sa fii azi in al 
noualea cer, cand vine vorba de 
probleme ale inimii. 

Astazi este posibi l sa 
dores t i  sa  merg i  s ingur 
i n  o r i c e  d i r e c t i e  v r e i , 
ind i ferent de ce doreste 
a l t c ineva.  Independenta 
e s t e  f o a r t e  impo r t a n t a 
pentru tine. 

Relatia dintre tine si un 
coleg pare sa fie pe punctul de a 
se destrama. Se pare ca ceva ce 
nu ati discutat in trecut, ajunge 
sa va afecteze in aceasta zi. Ar fi 
indicat sa lasi orgoliul la o parte si 
sa afli care este problema. 

BERBEC TAUR GEMENI RAC LEU FECIOARĂ

BALANŢĂ SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

07:00 3 ceasuri bune
09:45 Teleshopping
10:00 Frontul 
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 Opre Roma 
15:55 EURO polis 
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 Ţară, ţară, cine eşti? 
19:40 Sport
20:00 Telejurnal 
20:56 Meteo
21:00 Piedone comisarul 
  fără armă (AP)
23:00 Soția perfectă 
00:00 Câştigă România! (R)
01:00 Shakespeare 
  şi Hathaway: 
  detectivi particulari 
01:55 Ora regelui (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:35 Meteo (R)
03:40 Sport (R)
03:55 Dincolo de alb şi negru
04:35 Soția perfectă 
05:20 Exclusiv în România (R)
06:00 Teleshopping

08:00 Știrile săptămânii 
  cu John Oliver 
08:35 Mai bine nu 
  se poate (12)
10:50 Animale fantastice 
  și unde le poți găsi (AP12)
13:00 Animale fantastice: 
  Crimele lui 
  Grindelwald (AP12)
15:10 Pe platourile de filmare 
15:40 Supraviețuitorul (15)
17:50 Misiune: Imposibilă.
   Națiunea secretă (AP12)
20:00 The White Lotus
21:55 Frați vitregi (15)
23:30 Jucătorul de cărți (15)
01:20 Fără mișcări 
  bruște (18)
03:10 Planul A (15)
05:00 Nu-i totul alb sau 
  negru - finalul (18)
06:00 Prăjitura de 
  Crăciun fermecată (12)

TVR 1 DISCOVERY CHANNEL

07:30 Războiul depozitelor 
08:30 Ridiculozaurii 
09:30 M.A.S.H. 
10:30 Familia Bundy 
11:30 Seinfeld
12:30 Faze tari şi minte multă 
13:00 Ce spun românii 
14:00 Războiul depozitelor 
15:00 Ridiculozaurii 
16:00 M.A.S.H. 
17:00 Familia Bundy 
18:00 Seinfeld 
19:00 Aşii amanetului 
20:00 Camionagiii gheţurilor 
21:00 Hawaii 5.0 
22:00 S.W.A.T. 
23:00 Aşii amanetului
00:00 Hawaii 5.0 
01:00 S.W.A.T. 
02:00 Rezidentul 
03:45 Urgențe
04:30 La bloc
06:00 Faze tari şi minte multă 

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 Casă, super-casă: 
  la extreme

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 Secretele 
  presedintelui
20:00 Ion: Blestemul 
  pământului, 
  blestemul
  iubirii (AP)
22:00 Spitalul 
  Bellevue (AP)
00:00 Exclusiv 
  VIP 
02:00 Cel ales
04:30 Focus (R)
06:00 Dragoste și 
  răzbunare (AP)

07:00 Albumul Naţional 
09:00 Tradiţii de la bunica 
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Iubirea invinge
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Specialişti în sănătate (R)
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo 
15:45 Vouă 
16:15 Baronii (AP)
17:15 Don Matteo 
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2
20:00 Iubirea invinge 
21:00 Vanatoare in Mexic (12)
23:00 Ochi pentru ochi (12)
01:15 Poama acră 
03:15 Albumul Naţional 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)

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 
13:00 Maşini pe alese 
14:00 Ed Stafford: 
  La limita supravieţuirii 
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 Căutătorii de opal 
  din Australia 
22:00 Meserii murdare 
23:00 Expediţii în 
  necunoscut 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
01:00 Indigenii 
  din Alaska 
02:00 Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Căutătorii de opal 
  din Australia 
04:00 Meserii 
  murdare 
05:00 Maşini pe alese

HBO EUROSPORT

07:30 Snooker: Campionatul
   Jucătorilor 
09:30 Schi fond: Campionatul
   Mondial Planica 
11:00 Sărituri cu schiurile:
  CM Planica 
11:50 Schi acrobatic: 
  CM Bakuriani 
13:30 Schi fond: CM Planica 
14:35 Combinata nordică: 
  CM Planica 
15:45 Schi acrobatic: 
  Campionatul Mondial 
  Bakuriani 
16:20 Schi fond: Campionatul 
  Mondial Planica 
18:00 Sărituri cu schiurile: 
  Campionatul Mondial
   Planica 
20:00 Snooker: Campionatul 
  Jucătorilor 
00:30 Sărituri cu schiurile:
   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 Infidelul (AP)
22:30 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
00:00 Știrile Kanal D (R)
01:00 Aventuri la 
  Marea Neagră (AP)
03:00 Casa 
  iubirii (R)
05:00 Teo Show (R)
06:45 Știrile 
  Kanal D (R)

ANTENA 1

KANAL D

08:15 Micul santajist (AP)
10:30 La bloc

12:45 Încă un pic de 
  dragoste
14:30 O clipă magică (AP)
16:15 Sosul dragostei
18:15 La bloc 
20:30 Întoarcerea la 
  laguna albastră (AP)
22:30 Cincizeci de 
  umbre descătușate (15)

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

12:00 Observator 
14:00 Mireasa 
17:00 Observator 
18:00 Prețul 
  cel 
  bun 
19:00 Observator 
20:30 Moonfall (12)
23:15 iUmor (R)
02:00 America 
  Express – 
  Drumul 
  Aurului (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 Românii 
  au talent 
00:00 Jason 
  Bourne (12)
02:30 Las 
  fierbinți (12)
04:00 Vorbeşte 
  lumea (R)
06:00 Lecţii de viaţă (R)
06:30 Umami: al 5-lea gust (R)
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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:

03.03

03.03
09:00 - 17:00 PT 264 - U.F.E.T. CerneleCraiova
09:00 - 17:00 PTA Sere Dioşti - circ. JT nr. 2Dioşti

PTA Costeşti 1, PTA Costeşti 6Costeşti09:00 - 17:00
PTA Bogdăneşti 2, PTA IMTF Tomşani, PTA Staţie 
Captare Bogdăneşti (terţ), PTA Gater Tomşani (terţ)

Tomşani09:00 - 17:00

PTCZ Moară Grâu Râmnicu Vâlcea - trafo 1+2Râmnicu 
Vâlcea

10:00 - 16:00

PTCZ Moară Porumb Râmnicu Vâlcea - trafo 1+2Râmnicu 
Vâlcea

10:00 - 16:00
04.03

28.02

PTCZ Ostroveni 5Râmnicu 
Vâlcea10:00 - 18:00

PTCZ Libertăţii 2, PTCZ Ostroveni 301, PTCZ 
Ostroveni 402

Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 17:00

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

Frânceşti09:00 - 17:00

PTA Şerbăneasa 1Nicolae 
Bălcescu09:00 - 13:00

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

PTCZ Nord 7Râmnicu 
Vâlcea13:00 - 17:00

PTA Dealul CorniiRoeşti09:30 - 13:30
PTA Prundeni 1Prundeni09:30 - 13:30
PTCZ 3 Gară Rm.Vâlcea, PTAB Staţie CFR Rm.Vâlcea 
(terţ)

Râmnicu 
Vâlcea

11:00 - 13:00

LES JT PTAB Cămin Bătrâni Ostroveni - circuitul 9Râmnicu 
Vâlcea09:00 - 12:00

Craiovenii, invitaţi la expoziţia Marin Sorescu în colecţiile 
Bibliotecii Judeţene Alexandru şi Aristia Aman

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi 
Aristia Aman” organizează începând 
de luni, 27 februarie 2023, ora 
10.00, expoziţia de carte denumită 
Marin Sorescu în colecţiile Bibliotecii 
Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”

Expo z i ţ i a ,  o r g an i z a t ă  d e 
bibliotecarii Serviciului Depozit 
General şi Săli de lectură, va fi 
disponibilă în două locaţii: în salonul 
expoziţional de la parterul instituţiei 
şi la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 
din Craiova.

Expoziţia poate fi vizitată în 

perioada 27 februarie 2023 - 15 martie 
2023 şi va cuprinde următoarele 
volume:

Holul Bibliotecii „Alexandru şi 
Aristia Aman”:

- Sonete, Marin Sorescu, Editura 
Art, 2016;

- Norii, Marin Sorescu, Craiova, 
Editura Scrisul Românesc, 1975;

- Suflete, bun la toate: versuri, 
Marin Sorescu, Bucureşti, Editura 
Albatros, 1972;

- Versuri inedite, Marin Sorescu, 
Craiova, Editura Alma, 2002;

- Viziunea vizuinii, Marin Sorescu, 
Bucureşti, Editura Albatros, 1982;

- Japiţa, Sorescu, [s.l.], Editura 
Fundaţiei Marin Sorescu, 2003.

Teatrul Naţional 
„Marin Sorescu” 
Craiova

-  O p e r e 
(vol. I-V), Marin 
Sorescu, Bucureşti, 
Editura Universul 
Enciclopedic, 2002;

-  S i n g u r 
p r i n t r e  p o e ţ i , 
Mar in  So rescu , 
Bucureşti, Editura 
InterCONTEMPress, 
1990 (volum de 
debut);

- Teatru, Marin 
Sorescu, Craiova, 
Ed i t u ra  S c r i su l 
Românesc, 1980;

- Iona, Marin 
Sorescu, Craiova, 
Ed i t u ra  S c r i su l 
Românesc, 2005;

- Setea muntelui 
de  sa re ,  Mar in 
Sorescu, Bucureşti, 
Ed i t u ra  Ca r t ea 
Românească, [s.a.];

- Răceala, Marin 
Sorescu, Bucureşti, 
Editura Creuzet, 
1994;

- Răceala: A cold (ediţie bilingvă), 
Marin Sorescu, Iaşi, Editura Junimea, 
1978;

- La muerte del Reloj, Marin 
Sorescu, Bucureşti, Editura Eminescu, 
1970 (cu autograful autorului);

- Gedichten, Marin Sorescu, 
Amsterdam, Editura Manteau, 1982.



SPORT10 Vineri, 24 Februarie 2023

DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare SUDOKU, Luni 20.02.2023

Semifinala Georgia - România se va juca 
duminică, 5 martie, la Tbilisi

Rugby  Eu rope  a  anun ța t 
p r o g r a m u l  s e m i f i n a l e l o r 
ediț ie i  2023 a Rugby Europe 
Championship. Astfel, România va 
întâlni Georgia, în deplasare, pe 5 
martie, ora 14:00 (ora României), 
cele două echipe urmând să joace, 
pe lângă cal i f icarea în f inala 
competiției și pentru trofeul Antim 
Ivireanu. Meciul va avea loc la 
Tbilisi.

În cealaltă semifinală, una 
iber ică,  Portugal ia va întâ ln i 
Spania, pe 4 martie, de la ora 
19:00 (ora României).

În play-out-ul locurilor 5-8, pe 

4 martie se joacă Țările de Jos cu 
Belgia, ora 14:15 (ora României) 
și pe 5 martie, Polonia - Germania, 
de la 21:00 (ora României).

Finalele locurilor 1-4 au loc în 
Spania la Badajoz, iar cele pentru 
locurile 5-8, în Țările de Jos, la 
Amsterdam. Toate meciurile au 
loc pe 19 martie.

Programul semifinalelor:
4 martie
Țări le de Jos - Belgia, ora 

14:15 (locurile 5-8), Amsterdam
Portugalia - Spania, ora 19:00 

(locurile 1-4), TBC
5 martie

Georgia - România, ora 14:00 
(locurile 1-4), Tbilisi

Polonia - Germania, ora 21:00 
(locurile 5-8), Gdynia

Programul finalelor #REC2023:
19 martie
Amsterdam
locurile 7-8, ora 13:30
locurile 5-6, ora 16:00

Badajoz
locurile 3-4, ora 18:15
locurile 1-2, ora 21:00.

sursa: rugbyromania.ro
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Irina Deleanu, președintele - record: 
conduce Federația de Gimnastică 

Ritmică de 21 de ani!
Fosta campioană a fost realeasă pentru a șasea oară în fruntea forului, fiind unul dintre cei mai 

vechi șefi de federație în funcție

A scris istorie pe covorul de 
concurs, iar acum o face din postura 
de președinte. Irina Deleanu a fost 
realeasă pentru a șasea oară în funcția 
de președinte al Federației Române 
de Gimnastică Ritmică, stabilind un 
nou record de longevitate.

În funcț ie d in 2002, fosta 
campioană a acestui sport a intrat 
în cel de-al 21-lea an la cârma 
gimnasticii ritmice, fiind unul dintre 
cei mai vechi președinți de federații 
sportive din România, deși nu are 
decât 48 de ani!

„Am devenit președinte în 2002, 
deci se fac 21 de ani anul acesta și 
le-aș mulțumi colegelor mele că m-au 
investit cu încrederea lor pentru un 
nou mandat. Înseamnă că lucrurile 
decurg bine și că facem treabă 
bună la federație” - Irina Deleanu, 
președinte Federația Română de 
Gimnastică Ritmică.

Aflată de peste două decenii la 
conducerea Federației, Irina Deleanu 
spune că, odată cu trecerea timpului, 
s-a obișnuit cu responsabilitățile și a 
ajuns să rezolve mai ușor problemele 
inerente din viața unui for sportiv.

„A devenit mai ușor. La început 
eram foarte atentă și încercam 
să învăț de la cei mai mari, de la 
președinții cu ștate vechi, colegii mei 
din alte federații. Cu timpul a devenit 
din ce în ce mai ușor. Acum le fac 
așa, din poigniet” - Irina Deleanu, 
președinte Federația Română de 
Gimnastică Ritmică.

S inguru l  președ in te  de la 
reînființarea Federației Române 
de Gimnastică Ritmică, care s-a 
desprins de Federația Română de 
Gimnastică în 2003, Irina Deleanu și-a 
reamintit cum a ajuns să candideze la 
conducerea ritmicii în 2002, pe când 
avea doar 27 de ani.

„A fost cumva la o nevoie. Federația 
Română de Gimnastică Ritmică era 
în cadrul Federației Române de 
Gimnastică și ajunsesem să avem 
rezultate foarte, foarte slabe. Ca fostă 
gimnastă m-am simțit responsabilă să 
fac ceva pentru ritmica românească. 
Și nu puteam să o fac decât din poziția 

de președinte. Atunci am desprins 
federația și am devenit președintele 
ei. Ne-am constituit într-o federație 
separată, cu programe separate, 
cu idei separate și cu o strategie 
separată” - Irina Deleanu, președinte 
Federația Română de Gimnastică 
Ritmică.

Campionatul Mondial de junioare
din iulie, prima mare provocare
În ceea ce privește planurile 

pentru noul mandat, acestea sunt 
foarte mari.

„Principala provocare ar fi să iasă 
foarte bine Campionatul Mondial de 
junioare pe care-l vom organiza la 
Cluj-Napoca în acest an. Și să ne 
cânte din nou imnul. E o dorință 
de-a noastră și sperăm să și reușim. 
Și, de asemenea, mi-aș dori să aduc 
un Campionat Mondial de senioare în 
România” - Irina Deleanu, președinte 
Federația Română de Gimnastică 
Ritmică.

De asemenea, prezența la Jocurile 
Olimpice din 2024, de la Paris, a 

unei sportive din România este un 
al doilea obiectiv.

„Avem posibilitatea să calificăm 
o gimnastă la Jocurile Olimpice de 
anul viitor. Avem două gimnaste la 
start, Annaliese Drăgan și Andreea 
Verdeș sunt sportive cu ștate vechi 
și care au potențial de calificare 
pentru Paris. Sperăm ca după 
Campionatul Mondial de la Valencia 
să ne reîntâlnim cu zâmbetul pe buze 
și cu o reușită în calificarea olimpică 
au potențial de calificare pentru 
Paris” - Irina Deleanu, președinte 
Federația Română de Gimnastică 
Ritmică.

Echipa de conducere, aleasă 
în unanimitate
Irina Deleanu a fost aleasă pentru 

a șasea oară consecutiv în funcția de 
președinte al Federației Române de 
Gimnastică Ritmică în cadrul Adunării 
Generale de Alegeri care a avut loc 
miercuri, 22 februarie 2023, la sediul 
Comitetului Olimpic și Sportiv Român 
(COSR). La această ședință au luat 

parte, în calitate de invitați speciali, 
Ministrul Sportului, Eduard Novak, 
și președintele COSR, Mihai Covaliu.

Pentru că pentru fiecare funcție a 
fost câte un candidat unic, cei 24 de 
participanți din 30 de structuri afiliate 
prezente, au decis să voteze prin 
vot deschis, nu secret. Toată lumea 
a fost aleasă cu unanimitate, iar 
noua structură de conducere aleasă 
a Federației Române de Gimnastică 
Ritmică este următoarea:

- Președinte: Irina Deleanu
- Vicepreședinte: Alexandra 

Piscupescu
- Membrii ai Comitetului Executiv: 

Doina Stăiculescu, Marinela Jipa și 
Elena Vlad

- Antrenor federal: Ana Luiza 
Filiorianu

- Cenzor: Ioana Drăgușinoiu
- Președintele Comisiei de Apel: 

Cristina Timar
Funcția de secretar general, care 

nu este una aleasă, ci desemnată, 
este ocupată de Mircea Apolzan.
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Adrian Mititelu: „FCU și FCSB sunt 
singurele echipe din România care 

nu sunt susținute politic”

Adrian Mititelu încearcă să nu se 
gândească la play-off, chiar dacă FCU 
Craiova are șanse reale să se califice. 
Oltenii au un program mult mai ușor 
față de Sepsi, formația ce ocupă 
în acest moment locul 6. Patronul 
alb-albaștrilor așteaptă să vadă 
rezultatele din următoarele etape.

Totodată, Mititelu spune că va 
fi aliatul lui Becali, dacă intră în 
play-off. Acesta explică faptul că 

va încerca să bată pe toată lumea. 
Finanțatorul trupei din Bănie susține 
că empatizează cu Gigi Becali, pentru 
că FCU Craiova și FCSB ar fi singurele 
echipe din țară care nu sunt susținute 
politic.

„N-am răutate. Cred că este 
singurul patron din fotbal pe care nu 
am reușit să-l înving niciodată. Știe 
statistica pentru că mi-a zis-o de 
multe ori. Dacă omul se roagă pentru 
mine, cum să vorbesc eu de rău? 
Are dreptate, am să fiu aliatul lui în 
play-off. Deocamdată avem un meci 
foarte greu cu Mioveni, pe bune. Nu 

Liviu Ciobotariu, dorit de 
Mititelu la FCU Craiova

Adr ian  M i t i t e lu  spune  că 
îl apreciază foarte mult pe Liviu 
Ciobotariu. Antrenorul i-a atras 
atenția patronului de la FCU Craiova, 
care spune că va lucra cu acesta, 
pe viitor. Totodată, finanțatorul alb-
albaștrilor a recunoscut faptul că a 
vrut să îl aducă pe tehnician în Bănie 
și în trecut.

„Este un băiat extraordinar. La un 
moment dat chiar am avut în plan să-l 
aducă pe Liviu, i-am și spus-o după 
meci că poate într-o zi vom colabora. 
Așa a fost o discuție amicală după 
terminarea meciului, nu că o să vină 
Ciobotariu, dar e vorba despre faptul 
că îl apreciez mult. Mi se pare un om 
foarte cumpătat. În al doilea rând, 
când echipa lui pierde sau câștigă el 

e foarte echilibrat, e realist. Adică am 
văzut când a fost corect în tur și au 
câștigat în fața noastră pe nedrept. El 
a ieșit și a spus că a câștigat în fața 
noastră cu noroc.

Plus că stilul lui de a juca, dar nu 
știu dacă la orice echipă merge stilul 
ăsta, noi avem un stil mai avansat, 
să mergem peste adversari. Una e 
să joci la o echipă din asta de cartier, 
gen Voluntari, care are 15 suporteri, 
ăsta e adevărul, care n-are nicio 
presiune și care dacă rămâne în 
Liga 1 e ok și alta e la o echipă, care 
chiar dacă nu reușește, își dorește 
să facă performanțe, să joace fotbal. 
E o diferență”, a declarat Mititelu, la 
FANATIK SUPERLIGA.

Cătălin ANGHEL

vreau să mă hrănesc cu optimism și 
după să mă desumflu. Dacă batem 
pe Mioveni gluma se îngroașă. El se 
referă că suntem o echipă care jucăm 
pe teren și nu ne poate influența 
nimeni. De fapt, noi cu FCSB suntem 

singurele echipe din România care 
nu sunt susținute politic. Poate, noi 
chiar suntem singura. Echipe private 
100%. Să ajung în play-off și vă 
spun după ce facem”, a spus Adrian 
Mititelu, potrivit fanatik.ro.


